
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN VĂN BÀN

Số:        /KH-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Văn Bàn, ngày       tháng 11 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 của đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI,

kỳ họp thứ 9 của đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số

điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày

22/11/2019; 

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-HĐND ngày 21/10/2022 của Hội đồng nhân

dân tỉnh Lào Cai về tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 của đại biểu HĐND
tỉnh Lào Cai khóa XVI;

Sau khi thống nhất với Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Văn Bàn,

Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp
thứ 9 của đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 9 của đại biểu HĐND huyện
khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ của
người đại biểu theo quy định của pháp luật.

- Các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh, huyện kịp thời nắm bắt tình hình,

tổng hợp ý kiến kiến nghị và nguyện vọng của cử tri gửi các cơ quan có thẩm
quyền đề nghị giải quyết.

- Tạo điều kiện cho cử tri được tiếp xúc, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội
của địa phương và hoạt động của HĐND tỉnh, HĐND huyện, đánh giá hoạt động
của đại biểu; phản ánh tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị với đại biểu.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp

1.1. Đại biểu HĐND tỉnh, huyện báo cáo

- Kết quả hoạt động năm 2022, dự kiến chương trình hoạt động năm 2023
của HĐND tỉnh, huyện.

- Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, huyện về nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội năm 2023 của tỉnh, của huyện.

- Đại biểu HĐND tỉnh, huyện báo cáo với cử tri về nội dung, chương trình,

kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Lào Cai khoá XVI; kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa

XX; Báo cáo tình hình trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri.

1.2. Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp thu: Ý kiến kiến nghị của cử tri phản
ánh với các cấp, các ngành.
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1.3. Thời gian, địa điểm, thành phần

1.3.1. Điểm tiếp xúc thứ nhất: Gồm các xã: Nậm Xây, Nậm Xé, Minh Lương.

* Thời gian, địa điểm: ½ ngày, từ 8 giờ 00 phút ngày 15/11/2022 (thứ Ba).
Tại trụ sở UBND xã Nậm Xây.

* Thành phần:

- Tổ Đại biểu HĐND tỉnh: Ông Phạm Toàn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy-
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ông Nguyễn Thành Sinh, Tỉnh ủy viên, Chánh

Thanh tra tỉnh; Bà Hoàng Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Yên Trung.

- Tổ Đại biểu HĐND huyện: Ông La Tiến Thuật, Ủy viên BTV Huyện ủy,
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; Ông Vàng A Tớ, Huyện ủy viên, Bí thư

Đảng ủy xã Nậm Xé; Ông Bùi Ánh Dương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện;
Bà Quản Thị Hơn, Công chức Văn hóa - xã hội Dần Thàng; Bà Sầm Thị Định,
Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Minh Lương.

- Đại biểu mời: Ông Phí Công Hoan, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND
huyện; Ông Vũ Hồng Phương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện;
Ông Lê Lưu Luận, Trưởng Phòng Tư pháp huyện.

- Cử tri của các xã Nậm Xây, Nậm Xé, Minh Lương:

+ Xã Nậm Xé, Minh Lương: Mời Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. 

+ Xã Nậm Xây: Mời Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch Ủy
ban MTTQVN, Đại biểu HĐND xã, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, Lãnh

đạo trạm Y tế, Lãnh đạo các trường học, mỗi thôn bản mời Trưởng thôn và từ 07
cử tri (đại diện cho các ngành nghề).

1.3.2. Điểm tiếp xúc thứ hai: Gồm các xã: Khánh Yên Thượng, Khánh Yên
Hạ, Khánh Yên Trung.

* Thời gian, địa điểm: ½ ngày, từ 8 giờ 00 phút ngày 15/11/2022 (thứ Ba).
Tại trụ sở UBND xã Khánh Yên Hạ.

* Thành phần:

- Tổ Đại biểu HĐND tỉnh: Ông Bùi Khắc Hiền, Giám đốc Sở Khoa học và

Công nghệ tỉnh; Ông Nguyễn Tất Thắng, Ủy viên BTV Huyện ủy; Phó Chủ tịch
HĐND huyện; Bà Trần Thị Hằng - Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh.

- Tổ Đại biểu HĐND huyện: Bà Bùi Thị Nhài, Uỷ viên BTV Huyện ủy,
Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; Ông Lù Du Thải, Trưởng ban Pháp chế HĐND
huyện; Bà Phạm Thị Thu Hoài, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khánh Yên Trung,
xã Khánh Yên Trung; Bà Nguyễn Thị Trâm, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ

tịch HĐND xã Khánh Yên Thượng; Ông Đặng Xuân Phương, Huyện ủy viên, Bí

thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Khánh Yên Hạ.
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- Đại biểu mời: Ông Lương Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ông

Phạm Đức Huấn, Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện.

- Cử tri của các xã: Khánh Yên Thượng, Khánh Yên Hạ, Khánh Yên Trung:

+ Các xã: Khánh Yên Thượng, Khánh Yên Trung: Mời Thường trực Đảng
ủy, HĐND, UBND và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

+ Xã Khánh Yên Hạ: Mời Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch
UBMTTQVN, Đại biểu HĐND xã, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, Lãnh

đạo trạm Y tế, Lãnh đạo các trường học; mỗi thôn bản mời Trưởng thôn và từ 07
cử tri (đại diện cho các ngành nghề).

1.3.3. Đối với các xã còn lại: Thời gian thực hiện tiếp xúc cử tri từ ngày

07/11/2022 đến hết ngày 30/11/2022:

Để thuận lợi cho việc tổ chức, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và tránh

sự chồng chéo về địa điểm tiếp xúc, đề nghị các Tổ đại biểu HĐND huyện phối
hợp, thống nhất với HĐND, UBND các xã, thị trấn chủ trì tiếp xúc cử tri để tổ
chức phối hợp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XX; đối với
các xã, thị trấn nên tổ chức tiếp xúc cử tri tại các thôn, bản và tổ dân phố; lựa chọn
tiếp xúc cử tri tại các điểm chưa có điều kiện tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu dân cử

với cử tri hoặc địa bàn mà cử tri có những bức xúc cần kiến nghị, giải quyết. 

- Tổ đại biểu số 2 (Thẳm Dương, Dương Quỳ, Nậm Chày, Dần Thàng): Tổ

chức tiếp xúc tại xã Thẳm Dương: Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri gồm:
Ông Phí Công Hoan, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bà Hoàng Thị

Hằng - HUV, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Yên Trung; Ông La Xuân Thắm, HUV,
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dương Quỳ; Ông Sùng A Dùng, Phó Bí thư

Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nậm Chày, Ông La Văn Thủy, Chủ tịch
UBMTTQVN xã Thẳm Dương.

- Tổ đại biểu số 3 (Làng Giàng, Hòa Mạc, thị trấn Khánh Yên): T ổ  c h ứ c  t i ế p 
x ú c  t ạ i  x ã  H ò a  M ạ c :  Đ ạ i  b i ể u  H Đ N D  h u y ệ n  t i ế p  x ú c  c ử  t r i  g ồ m : Ông Nguyễn
Văn Hùng, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Ông Hà Văn
Toàn, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Khánh Yên; Ông Hà Tiến
Sự, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; Bà Lò Thị Huyền
Trang, HUV, Bí thư Huyện đoàn.

- Tổ đại biểu số 5 (Chiềng Ken, Liêm Phú, Nậm Tha): Tổ chức tiếp xúc tại xã

Chiềng Ken: Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri gồm: Ông Hoàng Đình Tom,
Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; Ông Trương Thụy Hải,
Phó Trưởng Công an huyện; Bà Nguyễn Thị Trọng, Công chức Văn hóa - Xã hội
UBND xã Liêm Phú; Bà Triệu Thị Vặng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nậm Tha.

-  T ổ  đ ạ i  b i ể u  s ố  6  ( T â n  A n ,  S ơ n  T h ủ y ,  T â n  T h ư ợ n g ) :  T ổ  c h ứ c  t i ế p  x ú c  c ử 
t r i  t ạ i  x ã  T â n  A n ,  đ ạ i  b i ể u  H Đ N D  h u y ệ n  t i ế p  x ú c  c ử  t r i  g ồ m :  Ô n g  N g u y ễ n  V ă n 
B à n ,  Ủ y  v i ê n  B T V ,  T r ư ở n g  B a n  T ổ  c h ứ c  H u y ệ n  ủ y ;  ô n g  M a  V ă n  H ù n g ,  P h ó  B í 
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t h ư  Đ ả n g  ủ y ,  C h ủ  t ị c h  H Đ N D  x ã  S ơ n  T h ủ y ;  Ô n g  N g u y ễ n  M i n h  T â m ,  G i á m  đ ố c 
C h i  n h á n h  N g â n  h à n g  c h í n h  s á c h  X H  h u y ệ n ;  Ô n g  Đ à m  V â n  D ư ơ n g ,  C h í n h  t r ị 
v i ê n  B a n  c h ỉ  h u y  Q u â n  s ự  h u y ệ n ;  B à  T r ầ n  T h ị  L i ê n ,  P h ó  B í  t h ư  Đ ả n g  ủ y ,  C h ủ 
t ị c h   U B N D   x ã   T â n   A n . 

- Tổ đại biểu số 7 (Võ Lao, Nậm Mả, Nậm Dạng): Tổ chức tiếp xúc tại xã

Võ Lao: Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc gồm: Ông Nguyễn Tất Thắng, UVBTV
Huyện uỷ, Phó chủ tịch HĐND huyện; Bà Hoàng Thúy Loan, Trưởng ban Dân tộc
Hội đồng nhân dân huyện; Bà Bàn Thị Diện - Bí thư đoàn xã Nậm Dạng; Ông

Đồng Xuân Hoàn, HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Ông Hà Văn Thảo, Bí thư

Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Võ Lao. 

Lưu ý: Tổ trưởng các Tổ đại biểu có trách nhiệm theo dõi, sắp xếp đại biểu
HĐND của Tổ mình tham dự tiếp xúc cử tri. Đại biểu HĐND huyện không tham
dự được phải báo cáo cho đồng chí Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện.

* Thành phần tham dự:

- Tổ đại biểu HĐND huyện.

- Đại biểu mời: Mời các đồng chí Ủy viên BTV Huyện uỷ phụ trách vùng,

UVBCH Huyện uỷ phụ trách xã dự để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri và

các phòng chuyên môn  dự (nếu thấy cần thiết để giải trình).

- Đại diện cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, công chức, đại biểu
HĐND xã; lãnh đạo trạm Y tế, Trường học; Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn, bản,
tổ dân phố; các cử tri đại diện cho các ngành nghề tại xã hoặc (thôn, bản) tổ chức
tiếp xúc cử tri.

Lưu ý: Thường trực HĐND xã nơi tổ chức tiếp xúc cử tri phát hành giấy
mời các đại biểu tham dự. 

2. Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp

- Đại biểu HĐND tỉnh, huyện báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 9
HĐND tỉnh khoá XVI; kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX, phổ biến, tuyên

truyền các Nghị quyết của HĐND tỉnh, huyện đã được thông qua tại kỳ họp.

- Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri.

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 20/12/2022 đến 15/01/2023.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị UBND huyện xây dựng Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện năm 2022;
phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị

của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX thuộc thẩm quyền giải
quyết của huyện (tài liệu phục vụ đại biểu HĐND huyện báo cáo với cử tri trước
kỳ họp thứ 8) gửi Thường trực HĐND huyện trước ngày 12/11/2022.
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2. Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện phân công thành viên

Tổ đại biểu báo cáo nội dung tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc (các đồng chí

đại biểu chủ động lấy đề cương phục vụ tiếp xúc cử tri gửi tại địa chỉ

http://dbhdndtlc.vn/tailieu).

3. Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thực hiện như sau:

- Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND
huyện thống nhất với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (đơn vị chủ trì hội nghị)
lựa chọn, cử thư ký ghi biên bản hội nghị.

- Kết thúc đợt tiếp xúc cử tri tại các điểm tiếp xúc cử tri, Tổ trưởng Tổ đại
biểu HĐND tỉnh, huyện họp thống nhất nội dung báo cáo phân loại và lựa chọn ý
kiến, kiến nghị của cử tri. Lưu ý: Chỉ tổng hợp những ý kiến thuộc thẩm quyền giải
quyết cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Trung ương. Nội dung tổng hợp phân theo lĩnh
vực cụ thể: Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn; công tác quy
hoạch và đầu tư xây dựng cơ bản; văn hóa - xã hội; chế độ chính sách (có đề

cương chi tiết kèm theo), ... Báo cáo tổng hợp kết quả tiếp xúc cử tri phải đầy đủ,
cụ thể các nội dung: Số cuộc TXCT, số cử tri tham gia, số lượt ý kiến của cử tri.

- Biên bản Hội nghị TXCT của Tổ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện
được gửi về Thường trực HĐND huyện (qua Văn phòng HĐND & UBND huyện),
Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện trước ngày 17/11/2022 (đối với điểm
tiếp xúc tại xã Nậm Xây, xã Khánh Yên Hạ; các điểm tiếp xúc còn lại gửi chậm
nhất sau 03 ngày kết thúc đợt TXCT báo cáo được gửi bằng văn bản ký đầy đủ và

bản điện tử theo địa chỉ Email: hdnd-vanban@laocai.gov.vn;
mttqhuyenvanban@gmail.com.

4. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì Hội
nghị tiếp xúc cử tri tại Nậm Xây, Khánh Yên Hạ. Chỉ đạo Ủy ban MTTQVN các

xã chủ trì các buổi tiếp xúc cử tri tại các xã đã được lựa chọn (Thẳm Dương, Hòa

Mạc, Chiềng Ken, Tân An, Võ Lao) và phối hợp với Thường trực HĐND, UBND
xã chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri thuận
lợi; đôn đốc, hướng dẫn cử tri của đơn vị, địa phương đến dự, tiếp xúc, gặp gỡ đại
biểu HĐND huyện đạt kết quả.

5. Văn phòng HĐND & UBND huyện: Cập nhật tài liệu phục vụ đại biểu
HĐND huyện tiếp xúc cử tri lên phần mềm “Hội đồng nhân dân điện tử”. Tham
mưu thực hiện chi hỗ trợ công tác tiếp xúc cử tri theo quy định. Phối hợp với
Thường trực HĐND, UBND các xã chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị tiếp
xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh, huyện. 

6. Thường trực HĐND, UBND các xã có trách nhiệm:

6 . 1 .  Đ ả m  b ả o  p h ố i  h ợ p  t ổ  c h ứ c  H ộ i  n g h ị  T X C T  c ủ a  Đ ạ i  b i ể u  H Đ N D  t ỉ n h , 
đ ạ i   b i ể u   h u y ệ n : 

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trên địa bàn, phối hợp với Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn mời và đôn đốc các đại biểu, cử

tri thuộc đơn vị tham dự Hội nghị TXCT theo quy định.

http://dbhdndtlc.vn
mailto:hdnd-vanban@laocai.gov.vn;


6

- Phối hợp với Văn phòng HĐND & UBND huyện đảm bảo các chế độ chi
theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh khóa

XVI; hoàn thiện chứng từ cho các điểm tiếp xúc (chứng từ gồm danh sách đại
biểu dự tiếp xúc cử tri và giấy biên nhận có xác nhận của chính quyền địa
phương) gửi về Văn phòng HĐND & UBND huyện (vướng mắc liên hệ trực tiếp
đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang - Kế toán Văn phòng để được hướng dẫn, ĐT:
0915.208.558).

- Đối với các điểm đã được lựa chọn TXCT (Nậm Xây, Khánh Yên Hạ,
Thẳm Dương, Hòa Mạc, Chiềng Ken, Tân An, Võ Lao) chuẩn bị hội trường, khánh

tiết và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Lưu ý: Bố trí vị trí của đại biểu, người chủ trì và trang trí phông chính theo
Hướng dẫn liên tịch số 01/HD-TT.HĐND ngày 26/11/2021 của Thường trực Hội
đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp tỉnh
Lào Cai.

* Đối với điểm tiếp xúc tại xã: Nậm Xây, Khánh Yên Hạ

- Market phông chính:

        ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH                      ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN

HỘI NGHỊ
TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 9 HĐND TỈNH KHÓA XVI;

TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 9 HĐND HUYỆN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

                              ......, ngày     tháng 11 năm 2022

* Đối với điểm tiếp xúc tại các xã còn lại:

ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN      ĐẠI BIỂU HĐND XÃ (nếu có)

HỘI NGHỊ

TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 9 HĐND HUYỆN KHÓA

XX; TRƯỚC KỲ THỨ .... HĐND XÃ KHÓA……, NHIỆM KỲ 2021-2026

......, ngày   tháng   năm 2022

- Vị trí của đại biểu: Nhìn từ dưới lên

Người chủ trì 

(UBMTTQVN)

Đại biểu HĐND tỉnh, ĐB
HĐND huyện (xã) (ngồi

cùng một hàng)

Bục phát biểu
(Điều hành hội nghị)



7

6.2. Ban hành Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã trước
và sau kỳ họp cuối năm 2022:

- Tổ chức TXCT trước kỳ họp xong trước ngày 30/11/2022.

- Tổ chức TXCT sau kỳ họp xong trước ngày 15/01/2023.

7. Trung tâm VH -TT - TT huyện căn cứ nội dung văn bản chủ động cử

Phóng viên đến dự kịp thời đưa tin các Hội nghị tiếp xúc của Đại biểu HĐND
tỉnh, huyện.

Trên đây là Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 của đại biểu
HĐND tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ  9 của đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm
kỳ 2021-2026, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT. HU, HĐND, UBND huyện;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban TT.UB.MTTQ huyện;
- Các ĐB.HĐND tỉnh khoá 16 tại VB;
- Các Đ/c UVBTV & Huyện uỷ viên;

- Các ĐB HĐND huyện Khóa 20;
- HĐND, UBND, MTTQ các xã, thị trấn;
- Trung tâm VHTT-TT huyện;
-  Văn phòng Huyện ủy;
- Lãnh đạo VP + các CV + KT;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tất Thắng
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