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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Kết luận số 38-KL/TU ngày 28/01/2022 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị 

quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về tăng 

cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân 

dân đến năm 2015 và những năm tiếp theo 

 

Thực hiện Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 14/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về triển khai thực hiện Kết luận số 38-KL/TU ngày 28/01/2022 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 

số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về tăng cường lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân đến năm 

2015 và những năm tiếp theo. Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch thực hiện 

Kết luận 38-KL/TU, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để chỉ đạo các phòng, ban 

ngành, đơn vị,  địa phương tiếp tục tập trung triển khai, kiểm tra, đánh giá việc 

thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, Chương trình hành động số 196/CTr-UBND 

ngày 31/01/2012 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, Kết luận 

số 38-KL/TU ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU. 

II.  NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền về tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo 

vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và công tác dân số phát triển 

- Tiếp tục quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và triển 

khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, Quy định và 

ch nh sách của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 

Nhân dân, trọng tâm là Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW, 

ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chương trình 

hành động số 954-CTr/TU, Chương trình hành động số 955-CTr/TU của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo liên quan 

đến công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, lĩnh vực y tế - dân số các cấp; tổ 

chức phổ biến, quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận 38-KL/TU và Kế 

hoạch này trong các cấp ủy đảng, ch nh quyền, đoàn thể và nhân dân. 

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội 

thực hiện việc giám sát, phản biện các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực y tế - 

dân số. Tạo các điều kiện thuận lợi để huy động các tổ chức xã hội, tôn giáo 

tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân theo quy 

định của pháp luật. 
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2. Hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy, mạng lưới y tế - dân số theo 

hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp 

các dịch vụ y tế - dân số; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công 

nghệ và hợp tác trong y tế nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho 

Nhân dân 

- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức, mạng lưới y tế theo 

hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt 

về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành từ tuyến huyện đến tuyến xã; đồng thời 

bảo đảm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, ch nh quyền địa phương.  

- Tăng cường năng lực cấp cứu và hồi sức t ch cực ở cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh tại tuyến huyện, tuyến xã, thị trấn. Khuyến kh ch phát triển mạnh mẽ 

hệ thống y tế ngoài công lập, đặc biệt là các mô hình hoạt động không vì lợi 

nhuận. Phát triển hệ thống cấp cứu tại cộng đồng, bác sỹ gia đình, hệ thống vận 

chuyển cấp cứu. Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho các đối tượng ch nh 

sách…... 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế. Tăng cường 

thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Đẩy mạnh cải cách hành ch nh, chuyển 

đổi số y tế trong quản lý, cung cấp dịch vụ, giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho người 

dân. 

- Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác trong y 

tế; chú trọng chuyển giao, tiếp nhận kỹ thuật mới, hiện đại; tăng cường kết hợp giữa 

y học cổ truyền với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh. Tiếp tục 

nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các phương pháp điều trị không dùng thuốc, 

các bài thuốc, vị thuốc y học cổ truyền, vật lý trị liệu - phục hồi chức năng.  

- Đẩy mạnh việc bảo tồn, phát triển nguồn dược liệu, nhất là các dược liệu 

quý hiếm; ưu tiên đầu tư và tập trung phát triển các vùng chuyên canh, hình 

thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, bảo quản, chế biến dược liệu.  

- Thực hiện tốt ch nh sách quốc gia về thuốc, đảm bảo cung cấp đầy đủ 

thuốc, vắc xin, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ hoạt động phòng bệnh và chữa 

bệnh. Quản lý, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả. Củng cố hệ thống 

phân phối thuốc, tập trung quản lý hệ thống bán buôn, bán lẻ, các nhà thuốc 

trong và ngoài công lập. Chấn chỉnh tình trạng bán thuốc không theo đơn. 

3. Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đủ mạnh để nâng cao chất lượng, 

số lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển 

- Phát triển nguồn nhân lực y tế cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu phù 

hợp trong các lĩnh vực và các tuyến đáp ứng yêu cầu về y đức và chuyên môn. 

Đề xuất các cơ chế, ch nh sách đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ y tế.  

- T ch cực hợp tác đào tạo theo gói, ê k p kỹ thuật, tiếp nhận chuyển giao kỹ 

thuật và chuyên môn, nhất là những kỹ thuật mới, hiện đại từ tuyến y tế Trung 

ương, Tỉnh và các tổ chức quốc tế. 

- Đẩy mạnh phong trào rèn luyện y đức, tác phong người thầy thuốc, đổi 

mới phong cách, thái độ phục vụ; xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp - an toàn 

hướng tới thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh và nâng cao chỉ số hài lòng 
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của người dân đối với dịch vụ công y tế; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy 

chế chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, các hành vi xâm hại đến nhân phẩm và 

sức khỏe thầy thuốc; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cơ sở y tế. 

- Tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, đào tạo liên tục cho cán bộ y tế 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.  

4. Tăng cường đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa và đổi mới công tác tài 

chính y tế - dân số 

- Ưu tiên các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực y tế để triển khai toàn diện 

công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, nhất là các đối tượng 

chính sách.  

- Đảm bảo nguồn vốn đối ứng, sẵn sàng cam kết tham gia các dự án đầu 

tư vào lĩnh vực y tế do các bộ, ngành Trung ương triển khai trên địa bàn huyện. 

- Bố tr  ngân sách huyện  đáp ứng cho triển khai các hoạt động thuộc lĩnh 

vực y tế - dân số, đảm bảo tỷ lệ chi từ ngân sách cho công tác y tế - dân số theo 

quy định của Ch nh phủ. 

- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý và tổ chức hoạt động của các đơn vị 

sự nghiệp y tế công lập. Đẩy mạnh thực hiện quyền tự chủ về nhiệm vụ chuyên 

môn, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính gắn với trách nhiệm giải trình, công 

khai, minh bạch.  

- Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động tối đa các nguồn lực phát triển hệ thống y 

tế. Đa dạng hoá các hình thức hợp tác công - tư, bảo đảm minh bạch, công khai, 

cạnh tranh bình đẳng, không phân biệt công - tư trong cung cấp dịch vụ y tế. 

Khuyến kh ch các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở y tế (kể cả trong chăm 

sóc sức khoẻ ban đầu), tập trung vào cung cấp dịch vụ chất lượng cao, theo yêu 

cầu. 

- Tập trung đẩy mạnh cải cách hành ch nh, chuyển đổi số y tế từ quản lý 

bệnh viện, giám định bảo hiểm y tế, bệnh án điện tử tới chẩn đoán, xét nghiệm, 

khám, chữa bệnh từ xa. 

- Thực hiện các giải pháp mở rộng, phát triển đối tượng tham gia nhằm 

tăng nhanh diện bảo phủ BHYT từng bước thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. 

Nâng cao năng lực công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế; đẩy mạnh sự 

phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chia sẻ hệ thống thông tin, 

dữ liệu đồng bộ trong thực hiện ch nh sách bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ch nh sách bảo hiểm y tế. Phát hiện 

kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là hành vi trốn đóng bảo hiểm y tế, 

trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý, sử 

dụng có hiệu quả nguồn kinh ph  khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao. 

5. Chú trọng đổi mới, hoàn thiện và nâng cao năng lực mạng lưới y tế 

cơ sở và y tế dự phòng trong thực hiện phòng chống dịch, bệnh truyền 

nhiễm; đặc biệt là dịch, bệnh COVID-19 và dịch bệnh nguy hiểm mới nổi 

- Tăng cường công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, không để 

dịch lớn xẩy ra, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong do dịch bệnh. Chủ động 

ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp, các dịch bệnh nguy hiểm mới nổi, 
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đặc biệt kiểm soát tốt dịch COVID-19. Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả 

các hoạt động lĩnh vực y tế - dân số, trong đó chú trọng các hoạt động: Tiêm 

chủng mở rộng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khỏe bà mẹ, 

trẻ em; vệ sinh môi trường; phòng chống HIV/AIDS; bệnh lao… 

- Đổi mới phương thức hoạt động, tập trung nâng cao năng lực của y tế 

cấp xã để thực hiện vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khoẻ. 

Triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; chú 

trọng dự phòng, nâng cao năng lực sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh 

tật; đẩy mạnh quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn t nh, chăm 

sóc dài hạn tại y tế cơ sở. Có cơ chế, lộ trình phù hợp, từng bước thực hiện để 

tiến tới mọi người dân được theo dõi, quản lý sức khỏe, khám và chăm sóc sức 

khỏe định kỳ. 

- Tiếp tục quan tâm đầu tư ngân sách xây dựng, củng cố, nâng cấp cơ sở 

vật chất, phương tiện và trang thiết bị cho lĩnh vực y tế dự phòng và y tế tuyến 

xã. 

- Nâng cao năng lực của Trung tâm Y tế huyện trong việc giám sát dịch 

tễ; xét nghiệm; tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát, phân t ch, dự 

báo tình hình dịch bệnh tại địa phương.  

6. Đổi mới phương pháp truyền thông, vận động, phát triển mạng 

lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số 

- Tăng cường công tác truyền thông cơ sở; đa dạng hóa, linh hoạt các hình 

thức, phương pháp tuyên truyền về ch nh sách dân số phát triển. Tiếp tục thực 

hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, bảo đảm quyền, trách 

nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt. 

- Nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới; đẩy mạnh tuyên 

truyền, giáo dục nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới t nh khi sinh. Phát triển 

mạng lưới cung cấp các dịch vụ tầm soát, chẩn đoán sớm các loại bệnh tật trước 

sinh, sơ sinh, hỗ trợ sinh sản, tư vấn kiểm tra sức khỏe sinh sản trước hôn nhân, 

chăm sóc sức khỏe người cao tuổi…  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy, các phòng, ban, ngành, 

tổ chức đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến rộng rãi Kết luận 38-KL/TU, các chủ trương, ch nh sách pháp luật về công 

tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan và UBND cấp xã 

triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, định 

kỳ hàng năm, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo UBND huyện.     

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu phương 

án kinh ph  từ ngân sách địa phương theo phân cấp quản lý phù hợp với khả năng 

cân đối ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ y tế và các hoạt động liên quan đến 

lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và công tác dân số phát 
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triển. Thực hiện phân bổ ngân sách sự nghiệp y tế đảm bảo dành tối thiểu 30% 

ngân sách y tế cho y tế dự phòng, ưu tiên ngân sách cho y tế tuyến xã. 

- Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu 

UBND huyện cân đối, lồng ghép các nguồn vốn (ngân sách tỉnh, các chương 

trình MTQG...) và huy động các nguồn lực khác để đầu tư cho y tế dự phòng và 

y tế tuyến xã. 

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan kêu gọi xúc tiến đầu tư 

vào lĩnh vực y tế; ưu tiên tập trung phát triển các vùng chuyên canh dược liệu. 

3. Phòng Nội vụ 

- Phối hợp với Ngành Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu rà soát, bổ 

sung, sửa đổi ch nh sách nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe Nhân dân, đặc biệt  là các ch nh sách ưu đãi đối với cán bộ y tế. 

- Tham mưu thực hiện sắp xếp hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, 

hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo t nh đồng bộ và sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt 

về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành từ tuyến huyện đến tuyến xã. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Thực hiện đổi mới căn bản việc giáo dục thể chất, tâm lý, tăng cường các 

môn tập luyện tự chọn trong nhà trường, kết hợp chặt chẽ với tập luyện ngoài nhà 

trường. 

- Bảo đảm các điều kiện về phòng học, bàn ghế, bảng viết, chiếu sáng, đồ 

chơi trong trường học; điều kiện vệ sinh môi trường; hoạt động truyền thông, 

giáo dục sức khỏe tại tất cả các trường học trên địa bàn. 

- Triển khai tốt kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh trên địa bàn 

toàn huyện. 

- Chủ trì, phối hợp ngành Y tế thực hiện Chương trình y tế trường học 

trong các cơ sở giáo dục. 

5. Phòng  Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan liên quan triển khai tốt công 

tác bảo vệ sức khỏe người lao động; phòng, chống bệnh nghề nghiệp; an toàn lao 

động; phòng, chống đuối nước trẻ em. 

6. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Thực hiện sâu rộng Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn toàn huyện. Phát huy và khai thác hiệu quả các thiết 

chế thể dục, thể thao. Vận động và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, không gian 

để người dân tham gia các phong trào thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, đặc 

biệt là vùng nông thôn.  

- Tăng cường tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn minh, lối 

sống lành mạnh, vệ sinh, hạn chế lối sống và các thói quen xấu, xoá bỏ các tập 

tục lạc hậu ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ gắn với các hoạt động của phong trào 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

7. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 
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Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do ngành 

Công Thương quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 

chất lượng an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý; nâng cao hiệu quả công 

tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

8. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban, ngành, cơ quan liên quan tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất 

lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; tăng cường quản lý chất lượng 

hàng hóa vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp; giám sát chặt chẽ 

tồn dư kháng sinh, hóa chất, phụ gia trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành.  

- Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, khoa học quản lý, 

chuyển đổi số trong quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc 

thực phẩm nông lâm thủy sản. 

- Phát triển hệ sinh thái, đảm bảo sản xuất, lưu thông, phân phối thực 

phẩm an toàn. 

9. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng xấu từ ô 

nhiễm môi trường, biến đổi kh  hậu tới sức khỏe. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về môi trường trong toàn xã 

hội nhằm tạo sự chuyển biến và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật 

về bảo vệ môi trường.  

10. Công an huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo công tác 

phòng, chống và cai nghiện ma túy; phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực y, dược, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường. Có biện pháp xử 

lý nghiêm các trường hợp xâm hại đến nhân phẩm và sức khỏe thầy thuốc. 

11. Bảo hiểm Xã hội huyện 

- Triển khai ch nh sách bảo hiểm y tế đối với y tế cơ sở nhằm khuyến 

kh ch người dân khám, chữa bệnh tại y tế tuyến xã, tạo điều kiện để y tế xã phát 

triển, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ huyện đến 

xã, thị trấn. 

- Nâng cao chất lượng công tác giám định, năng lực chuyên môn, cải tiến 

tổ chức công tác giám định đảm bảo chất lượng, ch nh xác, kịp thời, khách quan, 

đúng quy định chuyên môn về khám, chữa bệnh. 

- Triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường truyền thông, tạo điều kiện 

thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm y tế để sớm thực hiện được mục tiêu 

bảo hiểm y tế toàn dân. 

12. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động của địa phương; định 

kỳ hàng năm đánh giá tình hình thực hiện gửi UBND huyện  (qua phòng Y tế) để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 
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- Bố tr  và bảo đảm các nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc 

sức khỏe nhân dân và công tác dân số được phân cấp theo quy định; thực hiện 

ch nh sách khuyến kh ch, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế phù hợp điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn 

ngân sách trung ương, ngân sách với ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở vật 

chất, mua sắm trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế thuộc địa phương quản lý. 

Yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn  chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả Kế hoạch này./. 

 
 

Nơi nhận: 
 - Sở Y tế; 

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện, các tổ chức đoàn thể cấp huyện;  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

     Gửi: Bản điện tử.. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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