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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 9/2021 

nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10 năm 2021 

 
 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9/2021 

1. Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Kiểm tra, đôn đốc thu hoạch lúa, cây màu vụ mùa; trồng cây vụ đông 

(Lũy kế tới ngày 27/9/2021, diện tích lúa đã gặt là 3.886,7 ha đạt 95,2%; trồng 

được 895,5 ha cây vụ đông, đạt 38,8%; khắc phục ảnh hưởng do ngập úng cho 

192,2 ha cây màu đã trồng) . Tổng kết sản xuất vụ Đông 2020 - 2021, triển khai kế 

hoạch sản xuất vụ Đông 2021 - 2022. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, 

triển khai kế hoạch tiêm phòng vụ Thu 2021 cho đàn gia súc, gia cầm. 

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thường xuyên kiểm tra, rà soát các 

công trình thủy lợi, các tuyến đê, kè, cống; thực hiện nghiêm công tác thường trực 

phòng, chống lụt bão, thông tin báo cáo kịp thời và làm tốt công tác 4 tại chỗ.  

Đôn đốc các xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn 

mới kiểu mẫu đặc biệt xã Nguyễn Úy Nhật Tựu, Hoàng Tây, Liên Sơn, Thụy Lôi 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.   

1.2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước tại các cụm công nghiệp, quan 

tâm công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các doanh nghiệp. Hoàn chỉnh hồ sơ 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Nhật Tân, Biên Hòa. 

 Kiểm tra, đôn đốc các công trình xây dựng trên địa bàn huyện đảm bảo chất 

lượng, tiến độ thời gian theo kế hoạch. Triển khai thực hiện tháng An toàn giao 

thông năm 2021. Kiểm tra, đôn đốc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông 

và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch chung đô thị 

Kim Bảng trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

1.3. Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, 

môi trường
1
. Triển khai đăng ký danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất năm 2022. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 

2030 trình Sở Tài nguyên-MT thẩm định. Cấp 10 giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất theo quy định. Ban hành 03 thông báo thu hồi đất phục vụ các dự án
2
. 

Trình UBND tỉnh phương án giá 97 lô tồn phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất trên 

                                           
1
 Trong tháng phát hiện 02 vi phạm: 01 vi phạm tại thị trấn Ba Sao (vi phạm trên đất BHK, diện tích 

321m
2 
trong đó đào phá mặt bằng 268m

2
, xây dựng bể bơi 35m

2
, nhà cấp 4 18m

2
, UBND xã đang đôn đốc 

giải toả); 01 vi phạm tại xã Văn Xá (vi phạm trên đất DTL với 49m
2
, UBND đã giải toả xong). 

2 Dự án ĐTXD khu nhà ở đô thị tại thị trấn Quế huyện Kim Bảng; dự án chống quá tải, giảm bán kính 

cấp điện năm 2021 tại 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; dự án chống quá tải, giảm bán kính cấp điện cho 

các xã thuộc huyện năm 2021. 
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địa bàn huyện. Quan tâm giải quyết đơn thư liên quan tới đất đai, khoáng sản, môi 

trường. Phối hợp với các Sở ngành của tỉnh nhận bàn giao mốc giới mỏ, cốt mỏ, 

hồ sơ liên quan, kiểm tra tình hình sử dụng đất, xây dựng của các  doanh nghiệp. 

Theo dõi, hướng dẫn các địa phương thực hiện Đề án phân loại rác thải tại nguồn; 

thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện. 

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Phê 

duyệt 05 phương án bồi thường phục vụ dự án: công trình Mỏ lộ thiên khai thác đá 

vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Sơn; phương án điều chỉnh phục 

vụ dự án QL21B tại các xã: Văn Xá, Ngọc Sơn, Thụy Lôi, Thị trấn Quế; dự án 

đường giao thông liên xã tại xã Hoàng Tây và xã Nhật Tân; phương án bồi GPMB 

phục vụ dự án Sân golf 36 hố tại xã Tượng Lĩnh (PA lần 8). 

1.4. Tổng thu ngân sách tháng 9 ước đạt 33.740 triệu đồng, lũy kế 9 tháng năm 

2021 ước đạt 989,7 triệu đồng ước đạt 143%KH tỉnh giao, 127% KH huyện phấn 

đấu. Tổng chi ngân sách tháng 9 ước đạt 140.144 triệu đồng, lũy kế 9 tháng đầu 

năm ước đạt 681,805 tỷ đồng, đạt 84,02% kế hoạch huyện. Tăng cường quyết toán 

vốn đầu tư công trình xây dựng cơ bản hoàn thành. Quyết định thành lập đoàn kiểm 

tra việc thanh lý và ký hợp đồng đất công ích, hoa lợi công sản nhiệm kỳ HĐND 

2021 - 2026. Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp các dự án đầu tư công 2022 

và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. 

2. Văn hóa - Xã hội 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao chào mừng các ngày 

lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị của địa phương, tập trung tuyên truyền 76 năm 

ngày Quốc Khánh 2/9, 131 năm ngày thành lập tỉnh, công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19.... Thực hiện tốt công tác quản lý di tích theo Luật di sản văn hóa; 

hướng dẫn ban quản lý các di tích thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão 

trong mùa mưa bão. 

 Tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh 

đảm bảo gọn nhẹ, ý nghĩa, là ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường; thực hiện tốt các 

quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong cơ sở trường học đảm bảo an toàn 

cho đội ngũ giáo viên, học sinh. Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch năm học và 

kế hoạch thu, chi năm học 2021 - 2022 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy 

định tránh tình trạng lạm thu. 

 Nâng cao tinh thần cảnh giác, không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19
3
; tổ chức truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, đề nghị BCĐ 

phòng, chống dịch covid-19 tỉnh quyết định thiết lập vùng cách ly y tế và thực hiện 

lập chốt kiểm soát đối với 03 cụm dân cư  (tại thị trấn Ba Sao: 02 cụm; tại xã Văn 

Xá: 01 cụm); đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung tại Khu du lịch Tam 

Chúc; chỉ đạo các xã, thị trấn xác định đúng các trường hợp F1 đủ điều kiện thực 

hiện các biện pháp cách ly y tế tại nhà; quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp 

F1, F2. Tiếp nhận và tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 đảm bảo nhanh 

chóng, an toàn, đến ngày 28/9/2021 đã có 31.182 người được tiêm phòng 1 mũi và 

                                           
3
 Ban hành 11 văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19; duy trì lực lượng đảm bảo an ninh 

trật tự tại 09 chốt kiểm soát tại xã Đại Cương, Tượng Lĩnh, Nguyễn Úy, Tân Sơn, Lê Hồ, thị trấn Ba Sao.  
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2 mũi. Giám sát chặt chẽ bệnh sốt xuất huyết, bệnh sởi, viêm não vi rút... Kiểm tra, 

xử lý các trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là bánh trung thu, 

không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Tích cực tuyên truyền, vận động 

nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt 87,2%. 

  Tổ chức thăm tặng quà trẻ em nhân dịp Tết Trung thu. Hướng dẫn, đôn đốc 

các xã, thị trấn thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ 

về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19. Xây dựng kế hoạch triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

xác định hộ trung bình năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều 2022 - 2025. 

 3. Lĩnh vực Nội chính  

 Duy trì nghiêm lịch trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, phòng 

chống dịch Covid-19. Triển khai Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động 

và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021 - 2025”. Chỉ 

đạo thị trấn Quế, xã Thanh Sơn, Thi Sơn, Ngọc Sơn làm tốt công tác chuẩn bị diễn 

tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức rà soát 

nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022. 

Tình hình an ninh trật tự, an ninh tôn giáo, an toàn xã hội trên địa bàn huyện 

cơ bản ổn định
4
. Duy trì lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại 09 chốt kiểm soát 

phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Đại Cương, Tượng Lĩnh, Nguyễn Úy, Tân Sơn, 

Lê Hồ, thị trấn Ba Sao. 

Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo của UBND 

tỉnh, UBND huyện đã ban hành văn bản tạm dừng tiếp công dân trên địa bàn huyện. 

Xử lý 27 đơn thư (trong đó kỳ trước chuyển sang 04 đơn, số đơn thư tiếp nhận trong 

tháng là 23 đơn); số đơn thư được thụ lý giải quyết là 08 đơn (trong đó cấp huyện 

05 đơn, cấp xã 03 đơn), đã giải quyết được 10/24 vụ việc đề nghị. Ban hành quyết 

định thanh tra quản lý đầu tư xây dựng tại UBND xã Nguyễn Uý. 

Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật của cán bộ và Nhân dân; kiểm tra công tác tư pháp năm 2021 và công tác 

xử lý vi phạm hành chính đất đai, trật tự xây dựng và hành lang an toàn giao thông. 

Rà soát, kiểm tra quy trình thực hiện các vụ việc cưỡng chế trên địa bàn (cưỡng 

chế thu hồi đất các dự án, vi phạm đất đai...). 

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, 

công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin, thực hiện nghiêm túc việc sử dụng chữ ký số văn bản điện tử (trừ văn 

bản thuộc bí mật nhà nước). Duy trì hoạt động hiệu quả bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của huyện và cấp xã. Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ.  

Quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ hai, 

HĐND huyện, xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức sơ kết kết quả thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 9 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 

3 tháng cuối năm 2021. Dự thảo Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 

                                           
4
 Xảy ra 01 vụ trộm cắp tài sản, 01 vụ cố ý gây thương tích, 01 vụ đánh bạc, 01 vụ tai nạn giao thông; xử 

phạt 34 trường hợp vi phạm Luật giao thông với số tiền 47,4 triệu đồng; xử phạt 21 cá nhân và 02 cơ sở 

vi phạm về phòng chống dịch với số tiền 56,5 triệu đồng. 
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2021- 2026. Tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 202-

2026. 
 

  4. Tồn tại 

  - Vẫn còn vi phạm đất đai xảy ra chưa giải quyết triệt để tại thị trấn Ba Sao; 

vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường vẫn diễn ra (để vật liệu 

tràn ra đường, mái che mái vẩy, cây cối,...). 

  - Một bộ phận người dân không chấp hành quy định của nhà nước trong 

công tác giải phóng mặt bằng ảnh hưởng tới tiến độ GPMB các dự án phát triển 

kinh tế xã hội trên địa bàn huyện
5
. 

 - Công tác vệ sinh môi trường ở một số xã chưa tốt, rác thải còn tồn đọng ở 

một số bể trung chuyển; triển khai Đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thu 

gom, bốc xúc, vận chuyển, xử lý rác thải tại các xã, thị trấn còn chậm
6
. 

 - Quản lý nhà văn hóa thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập còn hạn chế, 

chưa phát huy được hiệu quả sử dụng. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế một số 

xã đạt thấp
7
.  

 

  

  II. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10 năm 2021 
 

 1. Chỉ đạo, đôn đốc các xã gieo trồng cây vụ đông đạt kế hoạch 2.309 ha, 

gọn vùng, trong khung thời vụ; chăm sóc, bảo vệ các loại cây màu đã trồng. Đôn 

đốc các xã Nguyễn Úy, Tượng Lĩnh, Lê Hồ, Tân Sơn, Thụy Lôi tuyên truyền, 

hướng dẫn nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa. Theo 

dõi các mô hình mới vụ đông 2021-2022. Làm tốt công tác phòng, chống dịch 

bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 

 Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, tổ chức xử lý kịp 

thời khi có mưa, bão xảy ra. Triển khai kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân 2021 - 

2022; triển khai thi công 01 kênh tại xã Hoàng Tây bằng nguồn vốn đất lúa 2021. 

Đôn đốc các xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới 

kiểu mẫu đặc biệt xã Nguyễn Úy Nhật Tựu, Hoàng Tây, Liên Sơn, Thụy Lôi đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.  

Hoàn thiện hồ sơ nông thôn mới của 05 xã trình các ngành, UBND tỉnh thẩm định. 

 2. Nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa 

bàn, tăng cường công tác quản lý nhà nước tại các cụm công nghiệp, quan tâm 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các doanh nghiệp.  

 Quản lý chất lượng, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ 

bản trên địa bàn. Đôn đốc các xã giải tỏa triệt để vi phạm hành lang an toàn giao 

                                           
5 Cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 04 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án khu đô thị Trung Đông giai 

đoạn 2; cưỡng chế quyết định thu hồi đất đối với 03 hộ dân ảnh hưởng bởi dự án khu nhà ở Teel hoomes; 

cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 18 hộ dân ảnh hưởng bởi dự án khu đấu giá xã Đồng Hoá... 

6 Được 08/18 xã, thị trấn triển khai Đề án; các xã, thị trấn vẫn chưa xây dựng được bể xử lý rác hữu cơ 

sau phân loại. 
7
 Lũy kế tới ngày 31/8/2021: Liên Sơn (77%); Thụy Lôi; (82%) Nhật Tựu (83%); Hoàng Tây (91%), Nguyễn Úy 

(93%); Tượng Lĩnh (79%), Địa Cương (83%), Ba Sao (85%)... 
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thông trên các tuyến đường, vi phạm trật tự xây dựng. Phối hợp với các sở, ngành 

của tỉnh tăng cường quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các doanh nghiệp 

khai thác khoáng sản trên địa bàn. Tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch chung đô thị 

Kim Bảng trình UBND tỉnh phê duyệt. 

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng 

sản, môi trường; đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 02 ngày 

28/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo trong công tác quản lý đất đai, hành lang an toàn giao thông, trật tự xây 

dựng. Đôn đốc các xã, thị trấn rà soát danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất năm 2022. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021 - 2030. Xây dựng kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông 

nghiệp sau dồn đổi. Hướng dẫn tổ chức đấu giá các lô đất tồn tại các xã, thị trấn. 

Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm túc Đề án phân 

loại rác thải tại nguồn; thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện. 

 Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án: Tuyến đường kết nối Ba 

Sao- Bái Đính, sân Golf 36 hố và khu phụ trợ tại xã Tượng Lĩnh, các dự án đô thị... 

Tập trung quyết toán kinh phí giải phóng mặt bằng các dự án.  

 4. Đôn đốc công tác thu ngân sách tại các địa phương theo kế hoạch được 

giao. Tăng cường quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng cơ bản hoàn thành. 

 5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao chào mừng các 

ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị của địa phương. Đôn đốc các địa phương 

thực hiện kế hoạch Đề án xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hoá thôn, tổ dân 

phố; di chuyển mồ mả riêng lẻ về nghĩa trang tập trung, kế hoạch thực hiện nghị 

quyết 05 về nâng cao chất lượng đời sống văn hoá cơ sở. Hướng dẫn các xã tổ 

chức các giải thi đấu thể thao trong Đại hội thể dục thể thao cấp cụm xã. 

Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; 

tăng cường kiểm tra chất lượng dạy và học. Xây dựng tiêu thức đánh giá thi đua 

toàn ngành giáo dục.  

Tăng cường các biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn; tầm soát, phát hiện sớm các trường hợp F0, khẩn trương 

truy vết, lẫy mẫu xét nghiệm, nhanh chóng xác định các trường hợp F1, F2 để quản 

lý chặt chẽ không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng; triển khai kế hoạch tiêm 

vắc xin phòng Covid-19 nhanh chóng, kịp thời; đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

trong phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo giám sát chặt chẽ dịch bệnh mùa thu - 

đông... Duy trì công tác khám chữa bệnh, thường trực cấp cứu, cung ứng thuốc 

phục vụ nhân dân. 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt 

Nam. Đôn đốc triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ trung bình 

năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều 2022 - 2025. 

 6. Triển khai kế hoạch, quy trình các bước tuyển chọn gọi công dân nhập 

ngũ năm 2022 theo đúng quy định của Luật nghĩa vụ quân sự. Chỉ đạo thị trấn 

Quế, xã Thanh Sơn, Thi Sơn, Ngọc Sơn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp 

xã năm 2021.  
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  Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, tuần tra kiểm soát 

xử lý vi phạm giao thông, xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-

19; đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm; nắm tình hình, quản lý hoạt động 

người nước ngoài, số công dân đi lao động, học tập về địa bàn cư trú, người đi từ 

vùng dịch về địa bàn phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn đề nghị của công 

dân, tập trung vào các đơn thư còn tồn đọng. Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân. Triển khai 

kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2021. 

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, 

công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban hành Quy chế làm việc của 

UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc 

quán triệt, có giải pháp cụ thể thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.  

 Trên đây là báo cáo kết quả kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã 

hội tháng 9 năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10 năm 2021. Ủy ban 

nhân dân huyện trân trọng báo cáo./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                   
- UBND tỉnh;                             (Để báo cáo) 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                  

- Các cơ quan, đơn vị; xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Hoàng Tùng 
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