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Ngày 13/7/2022, UBND huyện ban hành Công văn số 1239/UBND-VP về việc 
chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị thường kỳ tháng 7/2022, theo đó dự kiến thời 

gian tổ chức hội nghị vào ngày 22/7/2022. Tuy nhiên trong tháng 7 diễn ra nhiều hoạt 
động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ, tổ chức “Lễ  hội uống nhớ 
nguồn” năm 2022 và các hoạt động khác nên Hội nghị thường kỳ UBND huyện 
tháng 7/2022 không tổ chức họp tập trung. 

UBND huyện đã ban hành Công văn số 1340/UBND-VP ngày 28/7/2022 về 
việc xin ý kiến góp ý dự thảo các báo cáo; Công văn số 1346/UBND-VP ngày 
29/7/2022 V/v bổ sung nội dung xin ý kiến Tờ trình số 15/TTr-KTHT ngày 
25/7/2022 của phòng Kinh tế - Hạ tầng về việc đề nghị thống nhất chủ trương khảo 
sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại xã Thành Sơn. 

Sau khi xem xét các báo cáo và tổng hợp ý kiến góp ý, đồng chí Hoàng Quyền, 
Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:  

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÁNG 7/2022 

1. Kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực 

- Chuẩn bị tốt các nội dung thuộc thẩm quyền UBND huyện trình kỳ họp thứ 5, 
HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị 
triển khai thực hiện các Đề án, Kế hoạch theo Chương trình hành động thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; đôn đốc triển khai các hoạt động 
hướng tới kỷ niệm 200 danh xưng Anh Sơn và 60 năm ngày tách lập huyện. 

-  Tổ chức 2 đợt tiêm chủng (đợt 62, 63) cho các đối tượng theo quy định1; 
tình dịch dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn huyện được kiểm soát, giữ ở trạng thái 
bình thường2. Thường xuyên tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn nâng cao chất lượng 
các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. 

 - Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Hè thu-Mùa; tổ chức 
kiểm tra hoạt động kinh doanh giống, vật tư phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn; 
chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tiếp tục tổ chức tiêm phòng Viêm da nổi cục cho 
trâu, bò và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm. 
Ban hành, triển khai Kế hoạch thực hiện “Đề án phát triển chăn nuôi gắn với tiêu 
thụ, chế biến sản phẩm tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021- 2030” trên địa bàn huyện. 
Thường xuyên theo dõi, cập nhật và thông tin kịp thời cho các đơn vị, địa phương 
về cảnh báo thiên tai để chủ động ứng phó. 

                                           
1 Tiêm mũi 1: 60.566/60.457 đạt > 100 % (dân số trên 18 tuổi); Tiêm mũi 2: 60.585/60.457 đạt > 100% (dân 

số trên 18 tuổi). Tiêm mũi bổ sung: 39.400 liều. Tiêm mũi nhắc lại lần 1: 21.062 liều. Tiêm mũi nhắc lại lần 2: 223 

liều. Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi: Tiêm mũi 1: 9.405 liều đạt 100%; Tiêm mũi 2: 9.399 liều; Tiêm mũi nhắc lại: 251 

liều. Trẻ em từ 5- dưới 12 tuổi : Tiêm mũi 1: 7.093 liều; Tiêm mũi 2: 2.933 liều. 
2 Trong tháng có 12 ca mắc rải rác ở các xã, thị trấn, các ca mắc đều có biểu hiện nhẹ, không có trường hợp 

nào tử vong do Covid-19.  
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- Tổ chức làm việc với xã Bình Sơn về xây dựng xã Nông thôn mới năm 

2022; đôn đốc, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan, các địa phương 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới năm 2022; hướng dẫn các địa phương lựa chọn các công trình, dự án để đề 

xuất tỉnh phê duyệt thực hiện giai đoạn 2021-2022. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi 

trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất3 (trong tháng đã cấp 55 giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất); đôn đốc, chỉ đạo các địa phương thực hiện Đề án “dồn 

điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất” giai đoạn 2021 – 2025; tập trung đẩy nhanh tiến 

độ GPMB các dự án4. 

- Chỉ đạo các phòng/ban liên quan phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức 

các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng trên địa bàn đến với du 

khách đến viếng nghĩa trang liệt sỹ Việt – Lào nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh 

– Lirtj sỹ 27/7. 

- Tổ chức kiểm tra chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí dầu 

mỏ hóa lỏng trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác QLNN về xây dựng công trình, 

tổ chức kiểm tra, cấp giấy phép xây dựng theo nhu cầu của nhân dân; chỉ đạo các 

xã, thị tổ chức giải tỏa vi phạm hành lang ATGT. 

- Thực hiện tốt công tác điều hành chi ngân sách Nhà nước theo quy định, đặc 

biệt chỉ đạo chi trả kịp thời chế độ hưu xã năm 2022, chi trả tiền lương cho 13 giáo 

viên theo hợp đồng 106; cấp 26 Giấy phép Đăng ký kinh doanh hộ cá thể và HTX; chỉ 

đạo đẩy nhanh công tác đấu giá cấp quyền sử dụng đất. 

- Tiếp tục hoàn thiện thủ tục các dự án đầu tư công trung hạn để triển khai 

thực hiện các bước tiếp theo; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự 

án, hoàn thành quyết toán 05 công trình5. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực6; tổ chức gặp 

mặt hội liên hiệp văn học nghệ thuật Nghệ An; triển khai các hoạt động phối hợp 

tổ chức lễ hội “Uống nước nhớ nguồn, lễ tưởng niệm, thắp nến tri ân và chương 

trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” năm 2022 thành công tốt đẹp. Tổ chức 

đánh giá kết quả triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa, đô thị văn minh” 6 tháng đầu năm 2022; quan tâm đẩy mạnh ứng dụng CNTT. 

- Phối hợp tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; chỉ đạo, đôn đốc các 

địa phương tổ chức các hoạt động Hè cho học sinh, trọng tâm là phòng chống 

thương tích và đuối nước. Ban hành, triển khai kế hoạch thực hiện chương trình 

GDPT 2018, thay sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023; Hoàn 

thành việc kiểm định chất lượng và trường đạt chuẩn quốc gia, kết quả có 18 

trường đạt chuẩn (TH: 12; MN: 06), công nhận đạt chuẩn Phổ cập GD Tiểu học đạt 

mức độ 3. 

                                           
3 Trong tháng đã ban ban hành 41 văn bản chỉ đạo về lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản, 

công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải phóng mặt bằng các dự án. 
4 Dự án: Đường huyện 349 từ Đỉnh Sơn tại Km0 đến ngã ba Cây Khế tại Km8+000,71. 
5 Đường giao thông thôn 1-8 xã Khai Sơn, Cầu vượt lũ xã Hội Sơn, Đường giao thông vào nhà máy chế biến 

tinh bột săn xã Hoa Sơn, Đường giao thông đi từ xóm 6 đến xốm 8 xã Hoa Sơn, Đường Đồng Sở Phúc Sơn. 
6 Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-/27/7/2022); Lễ hội Uống nước nhớ 

nguồn năm 2022; ngày Gia đình Việt Nam 28/6;.... Sản xuất 73 tin, bài truyền hình, 10 chương trình phát thanh; 

phối hợp Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh sản xuất 01 bài phóng sự khung truyền hình phát sóng trên đài tỉnh. 
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- Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi tặng quà và tổ chức 

Lễ báo công, biểu dương Người có công tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sỹ 27/7. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, 

chính sách người có công với cách mạng; quan tâm công tác đào tạo nghề, giải 

quyết việc làm. 

- Tiếp tục hướng dẫn 08 xã còn lại7 bố trí các chức danh bán chuyên trách: 

Chăn nuôi – Thú ý; Khuyến nông – Khuyến lâm – Khuyến ngư. Chỉ đạo đẩy mạnh 

công tác CCHC; tăng cường kỷ luật,  kỷ cương hành chính tại các phòng, ban, đơn 

vị và các xã, thị trấn. 

- Công tác tiếp công dân định kỳ và thường xuyên thực hiện đảm bảo theo 
quy định, trong tháng đã tiếp 07 lượt công dân8; tiếp nhận, phân loại và đôn đốc xử 
lý 09 đơn thư (kể cả đơn cấp trên chuyển về). 

- Ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp 
luật về Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đầu tư xây dựng cơ bản tại xã 
Cẩm Sơn, Trường TH Đức Sơn; tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định 
của pháp luật về tài chính ngân sách tại UBND xã Hội Sơn, Tường Sơn; kịp thời 
giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định9.   

- Tổ chức tổng kết cuộc thi sáng tác kịch bản tuyên truyền phổ biến, giáo dục 
pháp luật huyện Anh Sơn năm 2022; phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập 
huấn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Phối hợp với 
Hội LHPN huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại bản Yên Hòa 
xã Hoa Sơn; ban hành Kế hoạch và triển khai xây dựng điểm về Chuẩn tiếp cận pháp 
luật tại xã Cẩm Sơn; thực hiện tốt công tác hộ tịch, tư pháp theo quy định.  

- Thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng, đời sống của nhân dân, 

vận động đồng bào Dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng 

và Pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo UBND các xã vùng đồng bào Dân tộc thiểu số 

khảo sát các hạng mục công trình đăng ký đầu tư XD giai đoạn 2021 – 2025. 

- Chỉ đạo duy trì nghiêm túc chế độ trực SSCĐ, đảm bảo an ninh chính trị,  

trật tự xã hội trên địa bàn huyện, đặc biệt làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn 

cho các đoàn về dâng hoa, dâng hương, tham dự Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn” 

năm 2022. Chỉ đạo điểm tổ chức diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 

2022 tại xã Lĩnh Sơn. Công an huyện đã phá thành công chuyên án 622L, bắt quả 

tang 05 đối tượng đánh bạc, thu giữ 16.640.000đ. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Số nhiệm vụ trọng tâm được giao tại các TBKL Hội nghị thường kỳ UBND 

huyện từ tháng 5 trở về trước đang thực hiện chưa hoàn thành còn 34 nhiệm vụ, 

chiếm 66%; số nhiệm vụ trọng tâm được giao tại TBKL Hội nghị thường kỳ UBND 

huyện tháng 6 (nhiệm vụ tháng 7/2022) còn 24 nhiệm vụ đang thực hiện, chiếm 

25,5%. Trong đó phòng Tài nguyên và MT có 02 NV nhiệm vụ chưa thực hiện. 

                                           
7 Cao Sơn, Khai Sơn, Hùng Sơn, Tường Sơn, Hội Sơn, Vĩnh Sơn, Phúc Sơn, Thành Sơn. 
8 Tiếp dân định kỳ với 06 lượt công dân, tiếp dân thường xuyên 01 lượt công dân. 

9 Ban hành 02 Quyết định thụ lý giải quyết khiếu nại của công dân xã Tam Sơn, Vĩnh Sơn; Quyết định đình 
chỉ giải quyết tố cáo đối với ông Hà Văn Liên, PCT UBND xã Khai Sơn (công dân rút đơn tố cáo). 
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- Các nhiệm vụ được giao theo văn bản giao việc, có 03 nhiệm vụ đang thực 

hiện thuộc về phòng Thanh tra, Tài nguyên & MT, Văn hóa - TT, 01 nhiệm vụ 

chưa thực hiện thuộc về phòng Y tế. 

II. NHIỆM VỤ THÁNG 8/2022 

1. Một số nhiệm vụ trong tâm: 

- Các phòng/ban, đơn vị liên quan, theo chức năng nhiệm vụ: Tiếp tục tham mưu 
chỉ đạo, đôn đốc đẩy mạnh thực hiện các Đề án, Kế hoạch đã ban hành theo Chương 
trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, 
nhiệm kỳ 2020-2025; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 200 năm Danh xưng Anh Sơn 
và 60 năm Ngày tách lập huyện. 

- Trung tâm Chỉ huy, Ban chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng chống 

Covid-19; Trung tâm Y tế và các phòng/ban, ngành, đơn vị; UBND các xã, thị trấn, 

theo chức năng nhiệm vụ: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh ở 

người, nhất là dịch Covid-19, bệnh sốt xuất huyết…. Tổ chức tốt các đợt tiêm phòng 

Covid-19 tiếp theo. Kiểm tra hoạt động hành nghề y, dược, y học cổ truyền tư nhân trên 

địa bàn huyện; chỉ đạo 04 xã (Thành Sơn, Hoa Sơn, Hội Sơn, Cao Sơn) củng cố Bộ tiêu 

chí quốc gia về y tế để chuẩn bị cho đoàn thẩm định của Sở Y tế về thẩm định. 

- Phòng Tài chính – KH: Phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các 

xã: Hội Sơn, Cẩm Sơn, Cao Sơn; tập huấn nghiệp vụ đấu thầu cho cán bộ, công 

chức cấp xã. Hoàn thành công tác quyết toán ít nhất 05 công trình. 

- Phòng Nông nghiệp & PTNT; Trung tâm DVNN theo chức năng nhiệm vụ: 
Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ 
Hè thu – mùa; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia 
cầm, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc; xây dựng và 
triển khai Đề án sản xuất vụ Đông năm 2022; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, 
phòng chống cháy rừng; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tiếp 
tục đôn đốc, chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

- Phòng Kinh tế & HT: Kiểm tra, nghiệm thu, thẩm định thiết kế, dự toán các 
công trình xây dựng, quy hoạch chi tiết phục vụ đấu giá đất, cấp phép xây dựng; 
tăng cường quản lý QLNN về khoa học và công nghệ.  

- Phòng Tài nguyên & MT: Tiếp tục tăng cường tham mưu chỉ đạo công tác 
quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi 
trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và công tác giải phóng mặt 
bằng các dự án trên địa bàn, đặc biệt cần tập trung hoàn chỉnh việc lập quy hoạch 
sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất 2022. Tổ chức các phiên 
làm việc của UBND huyện với 07 xã10 còn nhiều hồ sơ cấp GCN QSD đất chưa 
được xử lý; tiếp tục rà soát, thẩm định hồ sơ của 14 xã chưa được thẩm định. 

- Ban QL các DAĐTXD huyện: Tham mưu đẩy nhanh tiến độ các hồ sơ, thủ tục 
để tổ chức khởi công xây dựng công trình trụ sở HĐND&UBND huyện; công trình 
Xây dựng cơ sở hạ tầng Nông thôn để phát triển sản xuất các vùng nguyên liệu ở 
Anh Sơn (giai đoạn 2); chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công. 

                                           
10 Bình Sơn, Đỉnh Sơn, Phúc Sơn, Long Sơn, Tào Sơn, Lạng Sơn, Cẩm Sơn. 
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- Phòng Văn hóa – TT; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông theo chức 

năng nhiệm vụ: Tăng cường công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực; tham mưu triển 

khai công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào trong chỉ đạo điều hành. 

- Phòng GD&ĐT: Tham mưu tổ chức kiểm tra các trường học về việc cơ sở 

vật chất và các điều kiện cần thiết để chuẩn bị cho năm học mới và khai giảng năm 

học 2022-2023; phối hợp bàn giao học sinh sau kỳ nghỉ hè 2022 ở các địa phương. 

Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu thực hiện thuyên chuyển, biệt phái giáo 

viên, nhân viên năm học 2022-2023 theo Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 

30/6/2022; tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ 

năm học 2022-2023.  

- Phòng Lao động - TB&XH: Thực hiện đảm bảo đúng quy định các chế độ 

chính sách Người có công với cách mạng và các đối tượng BTXH; giới thiệu các 

đơn hàng lao động trong và ngoài nước tới người lao động.  

- Phòng Nội vụ: Phối hợp với Phòng GD&ĐT tham mưu triển khai kế hoạch 

thuyên chuyển, biệt phái giáo viên, nhân viên các trường học năm học 2022 – 2023; 

tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác CCHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện. 

- Ban tiếp công dân; Thanh tra huyện và các phòng liên quan theo chức năng 

nhiệm vụ: Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị của công dân theo quy định; tập trung giải quyết các đơn thư của công 

dân, đặc biệt là các đơn thư còn tồn đọng. 

- Thanh tra huyện: Ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về tài chính ngân sách tại UBND xã Hội Sơn, Tường Sơn và các 

Quyết định giải quyết khiếu nại theo đúng quy định; tiến hành thanh tra việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về tài chính ngân sách tại UBND xã Tường Sơn. 

Tập trung đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra các cấp, đặc biệt là các kết luận 

thanh tra kéo dài.  

- Phòng Tư pháp: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác Tuyên truyền PBGDPL 

tại cơ sở theo kế hoạch. Tổ chức kiểm tra công tác Tư pháp - Hộ tịch tại xã Hùng 

Sơn, Thị trấn, Hội Sơn, Đức Sơn. 

- Công an huyện: Chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, 

TT ATXH trên địa bàn.  

- Ban chỉ huy Quân sự huyện: Tham mưu chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu 

xã trong khu vực phòng thủ năm 2022 tại 05 xã (Thành Sơn, Tam Sơn, Hoa Sơn, Hội 

Sơn, Cao Sơn); luyện tập Trung đội Dân quân cơ động của huyện chuẩn bị tham 

gia hội thi cấp tỉnh theo kế hoạch. 

2. Chuẩn bị nội dung Hội nghị thường kỳ UBND huyện tháng 8/2022   

- Văn phòng HĐND&UBND huyện: Tham mưu chuẩn bị Báo cáo công tác chỉ 
đạo điều hành tháng 8/2022; nhiệm vụ tháng 9/2022. 

- Thanh tra huyện: Chuẩn bị Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra các 
cấp tháng 8/2022. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Báo cáo kết quả cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đến tháng 8/2022. 
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- Ban quản lý các DA ĐTXD huyện: Báo cáo tình hình triển khai các công 

trình/dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư đến tháng 8/2022.  

- Phòng Tài chính – Kế hoạch: Báo cáo công tác đấu giá cấp quyền sử dụng 
đất đến tháng 8/2022. 

- Phòng Văn hoá – TT chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan: Báo cáo kết 
quả phối hợp thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn năm 2022”.  

III. CÁC NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN UBND HUYỆN 

Xem xét Tờ trình số 15/TTr-KTHT ngày 25/7/2022 về việc đề nghị thống 

nhất chủ trương khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch chia lô đất ở dân 

cư tại xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn 

UBND huyện thống nhất chủ trương khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy 

hoạch chia lô đất ở dân cư tại xã Thành Sơn theo Tờ trình số 15/TTr-KTHT ngày 

25/7/2022 của phòng Kinh tế - HT. Giao phòng Kinh tế - HT tham mưu Tờ trình 

UBND huyện, trình xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy trước khi triển khai thực 

hiện các bước tiếp theo. 

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Quyền, Phó Bí thư Huyện 

ủy - Chủ tịch UBND về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tháng 7; nhiệm vụ trọng 

tâm tháng 8 năm 2022, UBND huyện thông báo để các phòng, ban, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn biết và triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND (B/c);  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ủy viên UBND huyện;  

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan; 

- Ban TT UBMTTQ, các tổ chức CT-XH cấp huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Đình Sơn 
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