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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Giáp 
tại cuộc họp thường kỳ tháng 3 năm 2021 của UBND huyện 

 

 

Ngày 16/3/2022, UBND huyện tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 3/2022 
dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Giáp. Tham dự 

làm việc có đại diện Thường trực HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo UBND 
huyện; Ủy viên UBND huyện; Trưởng các đơn vị: Ban QLDA đầu tư xây dựng, 

Trung tâm DVNN, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Kho bạc NN, Chi cục 
thuế Khu vực Sông Lam I, Hạt kiểm lâm, Điện lực Tân Kỳ.  

Tại cuộc họp, UBND huyện đã nghe và cho ý kiến: Báo cáo tình hình 

thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND huyện, các PCT UBND huyện tại phiên 
họp thường kỳ tháng 02/2022 và các buổi làm việc chuyên đề; Báo cáo tình 
hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH Quý I, nhiệm vụ và giải pháp Quý 

II/2022; Báo cáo đánh giá tình hình đầu tư xây dựng, công tác xúc tiến đầu tư 
Quý I, nhiệm vụ và giải pháp Quý II/2022; Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm 

ngày thành lập huyện Tân Kỳ (19/4/1963 - 19/4/2023); Kế hoạch giảm nghèo 
năm 2022; Kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu - Mùa 2022; Phương án phòng chống 

thiên tai, PCCCR năm 2022; Đề án xây dựng trụ sở Công an xã; Xin ý kiến về 
đền bù, mở rộng Sở Chỉ huy diễn tập KVPT huyện. 

Sau khi nghe đại diện các phòng, ngành: Văn phòng HĐND - UBND 
huyện, Tài chính - Kế hoạch, Văn hoá - TT, Nông nghiệp & PTNT, Lao động - 

TB&XH, Công an, BCH Quân sự huyện báo cáo các nội dung tại cuộc họp và 
nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự làm việc. Đồng chí Phan Văn 

Giáp - Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

I. Tình hình kinh tế - xã hội Quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 

Quý II/2022 

1. Kết quả đạt được:  

Mặc dù thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành trong điều kiện gặp nhiều 
khó khăn như: Thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, tình hình dịch Covid-19 diễn 

biến hết sức phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng nhanh, đặc biệt là sau 
Tết Nguyên đán... đã làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội và chỉ đạo điều 

hành; nhưng với sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của chính 
quyền các cấp từ huyện đến cơ sở, sự nỗ lực của các ngành và đơn vị nên trong 

Quý I/2022, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch 
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năm 2022 ngay từ những tháng đầu năm; tăng cường chỉ đạo thực hiện 

nhiều biện pháp đồng bộ để phòng chống dịch Covid-19; đảm bảo thực hiện đầy 
đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán và tổ chức 

tốt các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an 
toàn, tiết kiệm. Tình hình an ninh chính trị được đảm bảo tốt. Cụ thể: 

- Về phát triển kinh tế: Tổng giá trị sản xuất Quý I ước đạt 1.557.669 
triệu đồng, tăng 8%, bằng 20% kế hoạch. Trong đó, nông lâm ngư nghiệp ước 
đạt 230.344 triệu đồng, tăng 5%; công nghiệp xây dựng ước đạt 961.374 triệu 

đồng, tăng 11%; các ngành dịch vụ ước đạt 365.957 triệu đồng, tăng 5% so với 
cùng kỳ. 

+ Xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và đã được UBND 
tỉnh công nhận 03 xã Nghĩa Hợp, Nghĩa Hành, Nghĩa Dũng về đích NTM năm 

2021; Lập hồ sơ trình tỉnh thẩm định xã Nghĩa Đồng đạt chuẩn Nông thôn mới 
nâng cao. 

+ Công nghiệp - xây dựng: Chỉ đạo ra quân giải tỏa hành lang an toàn 
giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt trong giai đoạn trước, trong và 

sau tết Nguyên đán. Tổng nguồn vốn kế hoạch năm 2022 đã bố trí là 192.876 
triệu đồng, tăng 52,9% so với cùng kỳ, trong đó: Ngân sách Trung ương và tỉnh 

là 95,6 tỷ đồng, ngân sách huyện là 41.718 triệu đồng; Ngân sách xã là 55.558 
triệu đồng. Đã giải ngân đến 01/3/2022 là 59.210 triệu đồng, bằng 30,7% kế 
hoạch. Đến hết tháng 02/2022, UBND tỉnh đã chấp thuận điều chỉnh CTĐT dự 

án Nhà máy May Văn Minh với tổng mức đầu tư 87.492 triệu đồng.  

+ Dịch vụ - Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 1.282 tỷ 

đồng, tăng 5% cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 53.540 triệu 
đồng, tăng 5% cùng kỳ.  

+ Thu ngân sách được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ: Tổng thu 
ngân sách tại địa bàn quý I ước đạt 37.543 triệu đồng, bằng 30,97% dự toán, 

tăng 172% so với cùng kỳ, trong đó: Thu không tính tiền sử dụng đất ước thu 
Quý I/2022 đạt 16.543 triệu đồng, bằng 23,2% dự toán, tăng 46,6% so với cùng 

kỳ.  

+ Quản lý tài nguyên và môi trường: Giao chỉ tiêu cấp GCN QSD đất 

năm 2022 cho UBND các xã, thị trấn. Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê 
duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, dự kiến sẽ phê duyệt trong 

tháng 3 năm 2022.  

- Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm, chỉ đạo: Ngành y tế đã tập 
trung chỉ đạo công tác phòng chống, giám sát chặt chẽ các loại dịch bệnh, nhất 

là dịch Covid-19. Thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an sinh xã hội dịp Tết 
Nguyên đán, các chế độ được thực hiện đầy đủ, chính xác đến đối tượng. Ban 

hành các văn bản về tổ chức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, 
hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai thực hiện công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp theo quy định của Bộ Y tế. 
Tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao, kinh doanh dịch vụ văn hóa, 
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thông tin, quảng cáo, tạm dừng lễ hội trước, trong và sau tết Nguyên đán 

Nhâm Dần; công tác quản lý di tích, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 
các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. 

- Quốc phòng, an ninh đảm bảo; triển khai quyết liệt và có hiệu quả đợt 
cao điểm tấn công, truy quét các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo tốt an 

ninh trật tự an toàn trong dịp Tết Nguyên đán. Tổ chức giao quân năm 2022 đảm 
bảo chất lượng và số lượng; ra quân huấn luyện năm 2022 của lực lượng vũ trang 
huyện Tân Kỳ.  

- Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Triển khai thực hiện 08 
cuộc thanh tra theo kế hoạch, đến nay đã ban hành 04 Kết luận và kết thúc thanh 

tra trực tiếp tại 3 đơn vị. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, 
khiếu kiện trong nhân dân.  

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Một số ngành, cơ sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao chưa 

thực sự quyết liệt và hiệu quả không rõ. 

- Công tác cải cách hành chính vẫn chưa đảm bảo yêu cầu, nhất là trên 

lĩnh vực cấp GCN QSD đất, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức 
còn có dư luận gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. 

- Một số lãnh đạo phòng, ngành chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ năm 2022; xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm 
còn chậm và hình thức. 

- Thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.  

- Công tác đền bù, GPMB một số dự án thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn, 

vướng mắc, một số hộ dân không phối hợp để thực hiện GPMB, như các dự án 
trang trại chăn nuôi tại xã Giai Xuân và Tân Hợp. 

- Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca nhiễm 
trong cộng đồng tăng nhanh, đặc biệt là sau Tết nguyên đán, ảnh hưởng đến phát 

triển kinh tế xã hội và chỉ đạo điều hành. 

 II. Nhiệm vụ và giải pháp Quý II/2022. 

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 
địa bàn phù hợp với tình hình mới. 

- Các cấp, các ngành: Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng 
chống dịch Covid-19 của Trung ương; thực hiện hiệu quả kế hoạch thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và 
kịp thời tiêm vắc xin theo số lượng vắc-xin được phân bổ, đặc biệt là triển khai 
tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi đảm bảo an toàn. 

- Phòng Y tế: Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc khuyến cáo “5K” của Bộ Y 
tế. Triển khai các trạm y tế lưu động để hướng dẫn, hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân 

Covid điều trị tại nhà, đảm bảo các bệnh nhân được tiếp cận với dịch vụ y tế 
nhanh, và sớm nhất. 
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- Phòng Văn hóa thông tin: Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông 

phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

2. Các cấp, các ngành và cơ sở tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc 

triển khai thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch năm 2022, chủ động đôn đốc, thực hiện 
các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 

07/01/2022 của UBND huyện; bám sát chương trình công tác năm 2022 để triển 
khai thực hiện, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao . Khắc 
phục những hạn chế, khuyết điểm năm 2021 theo Kế hoạch số 53/KH-UBND 

ngày 28/02/2022 của UBND huyện. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị 
quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và Công điện số 126/CĐ-

TTg  ngày 12/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc, triển khai quyết 
liệt và hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Giải quyết 

kịp thời các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp. Đồng thời, rà soát, chuẩn bị các 
nội dung phục vụ cho kỳ họp HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022. 

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Tập trung chỉ đạo chăm sóc cây trồng 
vụ Xuân; theo dõi, nắm chắc diễn biến của dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc 
biệt là dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm để có biện pháp phòng, chống 

hiệu quả. Chỉ đạo tiêm phòng vụ Xuân, phun phòng tiêu độc khử trùng đợt 1 
năm 2022. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chủ trương đưa chuồng trại ra xa khu dân 

cư. Chuẩn bị tốt cho việc triển khai vụ Hè Thu. Đẩy mạnh nhân rộng các mô 
hình nông nghiệp có hiệu quả. Tập trung giải pháp sử dụng hợp lý nguồn nước, 

không để hạn hán xẩy ra làm ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân. Tăng cường 
công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, chỉ đạo đẩy mạnh việc 

trồng rừng tập trung và cây phân tán. Tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí về 
chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các xã về đích 2022. 

- Chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Tỉnh ủy tại Tân Kỳ. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

- Đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công các dự án đã được bố 
trí vốn. Chủ động và có kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu,... đẩy nhanh tiến độ 
thi công dự án. Đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, đấu thầu, 

lựa chọn nhà thầu. Đặc biệt là các dự án được bố trí vốn trong kế hoạch trung 
hạn, các dự án được bố trí từ nguồn vượt thu, kết dư từ ngân sách tỉnh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách, trong 
đó tập trung thu nợ thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu 

thuế, đặc biệt là thuế tài nguyên khoáng sản;... 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

 Tập trung cho công tác hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định hồ sơ cấp 
GCN QSD đất; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung hoàn thiện hồ sơ để 
giao đất theo hình thức đấu giá thu tiền đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao.  Tiếp tục 
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tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiểm tra các hoạt động khai 

thác khoáng sản trên địa bàn. 

6. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội: 

- Phòng Y tế: Làm tốt công tác y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm 
học; kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm và ôn thi tuyển sinh vào lớp 10; công 

tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Tập trung chỉ đạo chỉ tiêu 
trường chuẩn quốc gia; tổ chức tốt các kỳ thi (nhất là tổ chức kỳ thi THPT quốc 

gia). 

- Phòng Văn hoá - Thông tin: Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn trong 

quý; xây dựng kịch bản tổ chức khai mạc và thi đấu các môn trong khuôn khổ 
Đại hội TDTT huyện Tân Kỳ lần thứ IX; tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Triển khai kế hoạch Kỷ niệm 60 

năm ngày thành lập huyện Tân Kỳ. 

 - Phòng Lạo động - TB&XH: Triển khai thực hiện tốt công tác giải quyết 

việc làm, đào tạo nghề, cai nghiện ma túy. Quan tâm giải quyết chính sách người 
có công, đảm bảo công tác an sinh xã hội; tăng cường kiểm tra phòng chống đuối 

nước trẻ em;... 

7. Các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện Chị thị 

26/CT-TTg và Chỉ thị số 17/CT-TU ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn; nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ.  

- Phòng Nội vụ phối hợp với các ngành thực hiện tốt kế hoạch cải cách 

hành chính năm 2022. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước tặng 
thưởng Huân Chương Lao động hạng 2 cho huyện Tân Kỳ nhân dịp kỷ niệm 60 
năm thành lập huyện. 

+ Tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, tuyển dụng công chức, giáo viên... 

8. Phòng Dân tộc: Tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch 171/KH-

UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 - 2022. 

9. BCH Quân sự, Công an huyện: Tăng cường công tác quốc phòng, an 

ninh và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn 
giao thông, kiểm tra xử lý các loại xe quá khổ, quá tải. Tập trung phát hiện sớm 

và đấu tranh ngăn chặn hiệu quả âm mưu, ý đồ hoạt động của số chức sắc cực 
đoan trong tôn giáo, để kích động giáo dân tụ tập đông người gây phức tạp về 

ANTT. 

10. Công tác thanh tra, tiếp công dân:  
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- Thanh tra huyện: Tiếp tục tham mưu thực hiện các cuộc thanh tra theo 

kế hoạch, đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra, thực hiện tốt công tác phòng 
chống tham nhũng.  

+ Rà soát lại các vụ việc tồn đọng, kéo dài để tham mưu giải quyết dứt điểm 
vụ việc.  

+ Tăng cường kiểm tra cơ sở, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu 
trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư. 

- Ban Tiếp công dân huyện: Nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp 

công dân, xây dựng kế hoạch tiếp dân và xử lý các đơn thư khiếu nại tố cáo  đảm 
bảo theo quy định. 

III. Các Báo cáo, Đề án trình tại phiên họp 

1. Báo cáo đánh giá tình hình đầu tư xây dựng, công tác xúc tiến đầu tư 

Quý I, nhiệm vụ và giải pháp Quý II/2022. 

UBND huyện thống nhất với dự thảo Báo cáo do phòng Tài chính - Kế 

hoạch chuẩn bị. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Văn phòng HĐND-
UBND huyện tham mưu hoàn thiện văn bản theo quy định. 

2. Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Tân Kỳ 
(19/4/1963 - 19/4/2023). 

UBND huyện thống nhất với dự thảo Kế hoạch do phòng Văn hoá thông 
tin chuẩn bị. Giao phòng Văn hóa thông tin phối hợp Văn phòng HĐND - 
UBND huyện tham mưu hoàn thiện văn bản theo quy định. 

3. Kế hoạch giảm nghèo năm 2022. 

UBND huyện thống nhất với dự thảo Kế hoạch do phòng Lao động - 

TB&XH chuẩn bị. Giao phòng Lao động - TB&XH phối hợp Văn phòng 
HĐND - UBND huyện tham mưu hoàn thiện văn bản theo quy định. 

4. Kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu - Mùa năm 2022; Phương án phòng, 
chống thiên tai; PCCCR năm 2022. 

UBND huyện thống nhất với dự thảo Kế hoạch, Phương án do phòng 
Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị. Giao phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp 

Văn phòng HĐND - UBND huyện tham mưu hoàn thiện văn bản theo quy định. 

  5. Đề án xây dựng trụ sở Công an xã. 

UBND huyện thống nhất với dự thảo Đề án do Công an huyện chuẩn bị. 
Giao Công an huyện phối hợp Văn phòng HĐND - UBND huyện tham mưu 

hoàn thiện Đề án theo quy định. Đối với nội dung phê duyệt quy hoạch xây dựng 
Trụ sở Công an xã, giao phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp Công an huyện làm 
việc với Sở Xây dựng để có phương án thực hiện. 

6 . Tờ trình xin ý kiến về đền bù, mở rộng Sở Chỉ huy diễn tập KVPT 
huyện. 
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UBND huyện thống nhất với phương án do BCH Quân sự huyện 

chuẩn bị. Giao BCH Quân sự huyện phối hợp Văn phòng HĐND - UBND 
huyện tham mưu hoàn thiện văn bản theo quy định. 

V. Các nhiệm vụ quan trọng khác 

1. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện tổ chức 

cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, 
nhà đầu tư; rà soát toàn bộ danh mục đầu tư công để tập trung điều tra, khảo sát 
để quyết liệt thực hiện trong quý II/2022. Phối hợp Chi cục Thuế Khu vực Sông 

Lam I tham mưu tổ chức cuộc họp để bàn các biện pháp thu ngân sách, chống 
thất thu thuế. 

2. Giao phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện ban hành văn bản giao chỉ 
tiêu mỗi đơn vị có 3 điểm sáng về Quy chế dân chủ cơ sở và 3 điểm sáng về 

Dân vận chính quyền năm 2022. Tham mưu kế hoạch phát động phòng trào thi 
đua cao điểm lập thành tích Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Tân Kỳ. 

3. Giao phòng Tài nguyên - Môi trường tham mưu UBND huyện tổ chức 
cuộc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSD đất. 

4. Giao phòng Tư pháp tổng hợp, hệ thống các văn bản, chủ trương mới 
liên quan đến công tác quản lý điều hành của UBND huyện, lãnh đạo UBND 

huyện. Báo cáo Chủ tịch UBND huyện hàng tuần và tại các phiên họp định kỳ 
của UBND huyện. 

5. Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện phối hợp với các ngành rà soát 

kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ để đôn đốc thực hiện quyết 
liệt và hiệu quả hơn. 

6. Các ý kiến khác đã được Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Giáp kết 
luận và trả lời tại cuộc họp: Đề nghị các phòng, ngành, đơn vị tiếp thu và tổ 

chức thực hiện. 

Trên đây là kết luận Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Giáp tại cuộc họp 

UBND huyện tháng 3 năm 2022. Văn phòng HĐND - UBND huyện thông báo 
để các phòng, ngành, đơn vị biết và tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ, TTHĐND huyện (B/c);  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/c);   
- Ủy viên UBND huyện;  
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH  

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

  
 
 

 
 

Nguyễn Viết Hòa 
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