
UBND HUYỆN NGỌC HỒI 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 
   

Số:          /TB-VP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

 

           Ngọc Hồi, ngày      tháng      năm 2021 
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Kết luận của đồng chí Nguyễn Chí Tường - Chủ tịch UBND huyện 

tại cuộc họp thường kỳ UBND huyện tháng 5/2021 

 

Ngày 02 tháng 6 năm 2021, UBND huyện tổ chức họp phiên trực tuyến tháng 

5/2021 để thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành, về việc 

thực hiện Chương trình công tác trọng tâm 6 tháng đầu năm; tình hình kinh tế - xã 

hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và triển khai 

một số nội dung trọng tâm khác. Tham dự buổi họp tại điểm cầu huyện có đồng chí 

Y Hồng Nhẫn-Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo 

các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện và một số cơ quan đơn vị đóng 

chân trên địa bàn(1); điểm cầu xã, thị trấn có Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã và các bộ 

phận liên quan. Sau khi nghe các đơn vị, địa phương báo cáo, thảo luận và đề xuất 

góp ý các nội dung thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Đồng chí Nguyễn Chí Tường - 

Chủ tịch UBND huyện kết luận:  

I. Về công tác chỉ đạo điều hành; tình hình thực hiện Chương trình công 

tác trọng tâm 6 tháng đầu năm 2021.  

Trong 6 tháng đầu năm (tính đến ngày 30/5/2021), Ủy ban nhân dân huyện đã 

ban hành 652 quyết định, 339 báo cáo, 82 tờ trình, 1.563 công văn, 160 thông báo; 

(chưa bao gồm 370 văn bản do Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý 

kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện) để chỉ đạo, điều hành thực hiện 

các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND 

huyện về những giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; văn hóa 

giáo dục, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện; trong đó chú trọng về công tác 

phòng, chống dịch bệnh trên người đặc biệt là dịch bệnh Covid-19; công tác quản lý 

bảo vệ rừng và phát triển rừng; xây dựng nông thôn mới… công tác triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số hạn chế, yếu kém và khó 

khăn nhất định như: Để xảy ra trường hợp F1 từ khu vực bị phong tỏa do dịch bệnh 

Covid-19 trở về địa phương (thôn Chiên Chiết, xã Đắk Xú), nhưng không kịp thời 

phát hiện, không thực hiện việc cách ly tập trung, để trường hợp trên đi lại nhiều 

nơi, gây khó khăn trong công tác phòng, chống dịch(2); tình hình vi phạm luật Lâm 

nghiệp vẫn còn xảy ra(3); Công tác triển khai thực hiện trồng rừng còn chậm, chưa 

đạt theo kế hoạch; việc triển khai Chương trình công tác trọng tâm chưa đạt theo kế 

hoạch đề ra(4); chưa triển khai thực hiện công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; 

                     
1 Gồm: Trung tâm Y tế huyện; Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục Thuế huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai huyện. 
2 Báo số 349/NC-UBND ngày 31/5/2021 về kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan  vi phạm quy định 

trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
3 Xảy ra 08 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, khối lượng gỗ vi phạm 19,134 m3 gỗ; diện tích rừng bị đốt, phá, lấn chiếm 3,612 ha. 
4 Tính đến 31/5/2021 còn 05 nhiệm vụ chưa hoàn thành: (1) Kế hoạch của Huyện ủy "về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học 

sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; (2) Báo cáo về phương án quản lý đất trồng lấn, lấn chiến đã 
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Công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết khiếu đơn thư của một số đơn vị, địa 

phương trên địa bàn huyện vẫn còn có mặt hạn chế… 

II. Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021. 

 Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức khi tiếp tục thực hiện 

“nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, 

nhưng với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành và toàn dân, tình hình 

kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả: thu ngân sách 

nước tăng so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực; sản xuất 

nông nghiệp được duy trì theo kế hoạch; các hoạt động công nghiệp xây dựng có 

bước tăng trưởng; tình trạng phá rừng giảm rõ rệt; triển khai các hoạt động phục vụ 

nhân dân chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn; 

công tác an sinh xã hội và chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm, Quốc phòng 

- an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt đã tổ chức 

thành công và an toàn cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: Công tác giải ngân vốn 

đầu tư còn chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, 

vướng mắc; còn xảy ra dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc, dịch cúm trên đàn 

gia cầm; thu ngân sách trên địa bàn huyện chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác xuất 

khẩu lao động và đào tạo nghề cho lao động nông thôn không thực hiện được... 

Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu 

trên, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND 

huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, 

đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và phấn đấu hoàn thành cao nhất 

các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; đồng thời, tập trung 

thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn: 

- Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối 

không được lơ là, chủ quan, bị động, mất cảnh giác; chỉ đạo nâng cảnh báo phòng 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện lên mức cao nhất, bảo đảm sẵn sàng ứng 

phó với mọi tình huống, quyết tâm bảo vệ sự an toàn của người dân và cộng đồng 

trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Tiếp tục quyết tâm nỗ lực khắc phục khó 

khăn để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội 

vừa phòng chống dịch hiệu quả trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm sự bình 

yên cho Nhân dân.  

- Tổ chức rà soát các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của từng 

ngành, lĩnh vực, địa phương để điều chỉnh, bổ sung cho kịp thời nhằm đạt được mục 

tiêu cao nhất của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, nhất là thông báo kết 

                                                                   
được UBND tỉnh thu hồi của các đơn vị chủ rừng bàn giao về cho địa phương quản lý; (3) Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 06-

NQ/TU ngày 24/8/2016 của Tỉnh ủy "về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020; nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; (4) Chương trình của Huyện uỷ thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy "về 

đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư 

trên địa bàn tỉnh tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; (5) Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ về xây 

dựng phát triển các ngành nghề kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lục của tỉnh đến năm 2025, định hướng 2030. 
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luận 79-KL/TU ngày 20/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Ban 

Thường vụ Huyện uỷ Ngọc Hồi, Công văn số 1841/UBND-KTTH ngày 04/6/2021 

của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ làm 

việc với các xã biên giới (các chỉ tiêu như: thu ngân sách trên địa bàn, việc giải 

ngân vốn đầu tư công, kế hoạch trồng rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng, chỉ tiêu 

phát triển cây ăn quả, kế hoạch giảm nghèo, chương trình xây dựng Nông thôn mới, 

kế hoạch đào tạo nghề, giáo dục, đảm bảo an ninh, quốc phòng,…) 

- Các đơn vị, địa phương chủ động bám sát chương trình công tác của Huyện 

uỷ, UBND huyện năm 2021 và các văn bản chỉ đạo giao nhiệm vụ của UBND 

huyện để chủ động chuẩn bị tốt các nội dung trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban 

Chấp hành Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện cho ý kiến đối với các nhiệm vụ còn 

tồn đọng và các nhiệm vụ theo kế hoạch đạt yêu cầu về chất lượng và đảm bảo về 

thời gian, trong đó có các nhiệm vụ trong tâm như: Đề án xây dựng huyện Ngọc Hồi 

đạt chuẩn Nông thôn mới; Tổng kết 05 năm Chương trình số 34-CTr/HU ngày 10-

11-2016 của Huyện uỷ về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững; Chương 

trình thực hiện Nghị quyết của tỉnh ủy về nâng cao chất lượng học sinh DTTS tính 

đến năm 2025, định hướng 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của 

Tỉnh uỷ về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng 

đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030..... Các nội 

dung phải lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo Quy định số 1425-

QĐ/HU ngày 08/01/2018 của Huyện uỷ về việc xây dựng đề án trình cấp uỷ và ban 

hành các văn kiện của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm là thành viên của các Ban chỉ đạo, Tổ công 

tác,...đã được UBND huyện thành lập nhằm đạt được kết quả thực hiện cao nhất 

trong việc tham mưu, lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao, phân công, 

phân nhiệm. 

- Tiếp tục nâng cao việc thực hiện các chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh, 

cải cách hành chính, hiệu quả quản trị hành chính công của ngành, lĩnh vực, địa 

phương nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn. 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung phục vụ tốt 

cho các kỳ họp HĐND huyện khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ mùa theo kế hoạch; triển khai các phương án 

phòng chống mưa lũ, lốc xoáy trong mùa mưa; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng 

chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi và trên cây trồng.  

- Chỉ đạo tăng cường công tác trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng: Tổ chức trồng 

rừng năm 2021 kịp tiến độ; đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát 

triển rừng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, 

vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép và các trường hợp vi phạm lâm luật khác.  

- Đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước từ nguồn thu đấu giá Quyền sử 

dụng đất; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, nhất là vốn đầu tư công được nhận 

định là giải pháp hữu hiệu hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh tác động của 

dịch Covid-19. Chủ động giãn tiến độ hoặc tạm dừng thực hiện một số khoản chi 

chưa thật sự cần thiết trong dự toán được giao theo Chỉ đạo của Ban Thường vụ 

Huyện ủy tại Công văn số 523-CV/HU ngày 20/5/2021. 
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- Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng, tăng 

nhanh khối lượng thực hiện để đủ điều kiện giải ngân vốn, đặc biệt là một số công 

trình trọng điểm của huyện như: Đường trung tâm thị trấn Plei Kần, Đường ĐH 74, 

Đường trung tâm hành chính mới tuyến số 3, Đường trung tâm phía Nam thị trấn 

Plei Kần, Khu xử lý chất thải liên hợp huyện...  

- Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị; tập trung đấu tranh 

với các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng 

ngừa, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhất là tội phạm về ma túy; kiên 

quyết triệt phá các băng, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”, tội phạm liên quan 

đến “tín dụng đen”.  

- Tăng cường công tác phối hợp, trách nhiệm trong giải quyết công việc giữa 

các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn (kể cả đơn vị, địa phương là đơn vị phối hợp), chấm dứt tình trạng sợ trách 

nhiệm, đùn đẩy, né trách.  

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT:  

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị chủ rừng; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trên địa bàn huyện (trồng rừng tập trung và trồng 

phân tán); thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trồng cây ăn trái, cây 

dược liệu, cây mắc ca đạt kế hoạch cũng như thực hiện tốt công tác phòng chống 

dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt là phòng chống dịch tả lợn Châu phi, dịch 

cúm gia cầm, dịch bệnh LMLM, viên da nổi cụ trên Trâu, bò... không để dịch bệnh 

lây lan ra diện rộng. 

- Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn huyện; đặc biệt là Kế hoạch xây dựng huyện đạt chuẩn 

Nông thôn mới vào năm 2024 ngay sau khi Trung ương ban hành tiêu chí Nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025.    

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chủ trì, phối hợp với UBND xã Đắk Nông và 

đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cầu treo thôn Nông Nội và cầu 

treo thôn Tà Pook; thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện cho Chủ tịch UBND 

huyện để theo dõi, chỉ đạo. Đảm bảo đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm 202. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương 

đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, nhất là vốn đầu tư công; hướng dẫn các đơn 

vị, địa phương giãn tiến độ hoặc tạm dừng thực hiện một số khoản chi chưa thật sự 

cần thiết trong dự toán được giao theo Chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại 

Công văn số 523-CV/HU ngày 20/5/2021. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

- Chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm; UBND các xã, thị trấn tham mưu 

phương án quản lý đất trồng lấn, lấn chiến đã được UBND tỉnh thu hồi của các đơn 

vị chủ rừng bàn giao về cho địa phương quản lý. Có thể xây dựng phương án thành 

các giai đoạn khác nhau, trước tiên tập trung xây dựng phương án tại các xã điểm 

nóng về tranh chấp, lấn chiếm (Pờ Y, Sa Loong).  

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trân Plei Kần và Ủy ban nhân dân các xã 

trong công tác quản lý san lấp mặt bằng trên địa bàn huyện; kịp thời phát hiện để xử 

lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 
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6. Phòng Dân tộc: 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ điều 

tra, khảo sát về mức sống, thu nhập và nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 1142/KH-UBND ngày 19/4/2021. 

7. Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng: 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo tình hình công tác đền 

bù, giải phòng mặt bằng để thực hiện các công trình dự án còn tồn đọng trên địa bàn 

huyện; nêu rõ khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất hướng giải quyết 

trong thời gian tới. 

- Đẩy nhanh tiến độ đấu giá Quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu và bố trí vốn 

đầu tư năm 2021 theo kế hoạch; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế 

hoạch vốn đối với các công trình trọng điểm của huyện. 

8. Phòng Lao động, Thương binh và Xã Hội: Chủ trì phối hợp với Phòng 

Nông nghiệp và PTNT; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức đánh giá công tác 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xác định các nghề đào tạo phù hợp cho từng 

đối tượng, từ đó đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, 

phát huy các ưu điểm để triển khai thực hiện trong năm 2021 nhằm đạt được mục 

tiêu kế hoạch đề ra.  

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện về kết quả 

tổng kết năm học 2020-2021; Kế hoạch tổ chức cho năm học mới 2021-2022; báo 

cáo các công việc đã triển khai thực hiện, các nội dung còn tồn đọng theo nội dung 

Thông báo Kết luận tại buổi làm việc với đồng chí Chủ tich UBND huyện(5).  

10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:  

- Nâng cao mức cảnh giác về phòng chống, dịch bệnh Covid-19 lên mức cao 

nhất(6); xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; thường xuyên giám sát, theo dõi 

các trường hợp đi/đến, trường hợp đang cách ly y tế tại nhà; thực hiện phân công 

các tổ, nhóm phụ trách nhóm hộ gia đình, không để xảy ra trường hợp tương tự như 

F1 của xã Đăk Xú, gây khó khăn trong công tác phòng, chống dịch. 

- Tăng cường phát thanh, tuyên truyền yêu cầu mọi người dân không ra khỏi 

nhà khi không thật sự cần thiết, phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công 

cộng; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (khẩu trang-khử khuẩn-khoảng cách-không 

tập trung-khai bảo y tế); trung thực trong phòng chống dịch; tăng cường công tác, 

kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện 5K, nhất là việc thực hiện đeo khẩu ra 

khi ra khỏi nhà; đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện 

thông tin đại chúng để người dân biết, chấp hành. 

- Thực hiện kiểm tra, rà soát, đánh giá hoạt động của các Tổ công tác cộng 

đồng  phòng,  chống  dịch  bệnh  Covid-19 để tổ chức  kiện toàn và hướng  dẫn  các  

Tổ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác7 (bổ sung thêm các thành 

viên là các hội viên, đoàn viên của các tổ chức chính trị, xã hội cấp xã, thôn, tổ dân 

                     
5 Thông báo số 875/TB-VP ngày 19/12/2020 về Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào 

tạo. 

6 Nguy cơ dịch bệnh xâm nhập rất cao do người dân di chuyển từ phía bắc vào, từ Thành phố HCM về và nguy cơ từ biên giới, 

vượt biên trái phép. 
7 Theo chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản số 1700/UBND-TH ngày 04/6/2021 
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phố; thực hiện chia theo nhóm hộ, tuyến đường, đảng viên phụ trách từng khu 

vực,…); đồng thời thường xuyên cập nhật, triển khai các hình thức để nắm bắt kịp 

thời các địa điểm phải thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 theo 

hướng dẫn của ngành y tế 

- Các nhiệm vụ khó khăn, trọng tâm Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phải tập 

trung triển khai thực hiện, nếu cần thiết tham mưu cấp uỷ để chỉ đạo triển khai thực 

hiện, không để công việc tồn đọng. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó 

khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và các phòng, ban liên 

quan xem xét tháo gỡ, giải quyết. 

11. Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn 

vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung tại văn bản này; báo cáo lãnh đạo 

UBND huyện xử lý nghiêm các đơn vị, địa phương chậm trễ trong việc triển khai 

thực hiện. 

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị có 

liên quan biết, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- BTT UBMTTQVN huyện và các đoàn thể; 

- CVP, các PCVP; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT,TH. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Tùng 
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