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NGHỊ QUYẾT 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN  

KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 9 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Uỷ ban nhân dân năm 2004; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 25/12/2014 của Uỷ ban 

nhân dân huyện, báo cáo của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân huyện, 

Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện và ý kiến 

của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện nhất trí thông qua báo cáo của Uỷ ban 

nhân dân huyện về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 

2014 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2015. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số nội dung sau: 

Năm 2014, thực hiện kế hoạch nhà nước trong bối cảnh kinh tế thế giới suy 

giảm, điều kiện kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn. Nhưng được sự quan tâm 

của các cấp, các ngành, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự 

phối hợp của khối mặt trận, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân đã giành 

được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế 

hoạch đề ra. 

Tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh 5.363 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 

2013 và bằng 101,22% so với kế hoạch; cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch tích 

cực, tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp giảm xuống 36.44%; Công nghiệp-xây dựng 

26.49% và thương mại dịch vụ 37,07%; thu nhập bình quân đầu người đạt 25,5 

triệu đồng/người/năm; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; 

chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu và 

đạt nhiều kết quả rõ nét, đời sống người dân từng bước được nâng lên; thu ngân 

sách có nhiều đổi mới, nhiều khoản thu tăng cao so với năm trước.  

Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp được tập trung triển khai đồng bộ nhiều 

giải pháp, gắn với cơ cấu mùa vụ theo hướng tích cực và tăng quy mô sản xuất, 
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nhất là hệ thống giải pháp thực hiện Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo 

hướng phát triển chuỗi giá trị, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, liên 

kết trong sản xuất được quan tâm xây dựng, đã nâng cao hiệu quả kinh tế trong 

từng khâu và trong mỗi sản phẩm. Tổng giá trị sản xuất các ngành nông-lâm - ngư 

nghiệp tăng 6,8% so với cùng kỳ và bằng 101,9% so với kế hoạch. Diện tích gieo 

cấy tăng 5,3% so với năm 2013; năng suất đạt cao nhất từ trước đến nay (đạt 54,49 

tạ/ha), bằng 101,48% kế hoạch; sản lượng đạt 99.966 tấn, bằng  107,61% so với kế 

hoạch, tăng 10,28% so với năm 2013. Chăn nuôi tiếp tục phát triển, sản lượng thịt 

hơi xuất chuồng đạt 119% so với cùng kỳ và bằng 102% so với kế hoạch. Tổng 

sản lượng thủy sản 10.113 tấn, tăng 10,5% so với năm 2013. Trong đó: Sản lượng 

nuôi trồng 2.813 tấn đạt 102,2% so kế hoạch; Sản lượng khai thác 7.300 tấn tăng 

2,1% so với năm 2013; Diện tích nuôi trồng thủy sản 723 ha, tăng 3,8 % so với 

năm 2013. Sản xuất muối đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (1.400 tấn). 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được tập trung chỉ 

đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tiếp tục đạt kết quả toàn diện, rõ nét và 

từng bước vững chắc, đi vào chiều sâu trên tất cả các phương diện. Năm 2014 có 

thêm 2 xã đạt chuẩn NTM; không còn xã đạt dưới 7 tiêu chí, có 18 xã đạt từ 7-10 

tiêu chí, 4 xã đạt từ 11-15 tiêu chí, bình quân mỗi xã tăng tối thiểu 2 tiêu chí (theo 

bộ tiêu chí mới). Triển khai kịp thời, đồng bộ các nhóm giải pháp, các cơ chế 

chính sách, là đơn vị luôn đi đầu trong thực hiện các chính sách của tỉnh về 

khuyến khích phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay có hơn 

500 mô hình sản xuất đạt doanh thu 100 triệu đồng/năm trở lên. Kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư, kết quả đã làm mới gần 

150 km đường giao thông nông thôn, 35 km kênh mương thủy lợi, xây mới 4 nhà 

văn hóa trung tâm xã, 16 hội quán thôn, 6 khu dân cư mẫu, 47 vườn mẫu,...). 

Tổng giá trị sản xuất Công nghiệp-TTCN-Xây dựng theo giá so đạt 1.421 tỷ 

đồng, tăng 15% so với năm 2013 và bằng 100,5% kế hoạch. Thương mại - Dịch 

vụ - Du lịch ngày càng đáp ứng tốt hơn về nhu cầu trao đổi hàng hoá, tiêu thụ sản 

phẩm: Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 1.988 tỷ đồng, 

bằng 101,05% kế hoạch và tăng 16,2% so với năm trước. Du lịch Thiên Cầm tiếp 

tục được chỉnh trang cảnh quan, xây dựng mới 16 ky ốt, năm 2014 có trên 200.000 

lượt khách về nghỉ dưỡng tăng 16% so với năm 2013.    

Hoạt động tín dụng cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn đối với nền kinh tế địa 

phương, huy động nguồn vốn nội tệ tăng 25%; doanh số cho vay tăng 18%; tổng 

dư nợ tăng 20% so với năm 2013. 

Việc tổ chức kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận QSD đất ở, đất nông 

nghiệp cho nhân dân được tập trung thực hiện, đến nay đã chuyển thông tin địa 

chính và giao cho các xã 42.372 giấy chứng nhận để tổ chức giao cho nhân dân, 
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trong đó có 17.979 Giấy chứng nhận đất ở lần đầu, 24.393 giấy chứng nhận đất 

nông nghiệp;  

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, các chính sách xã hội được quan tâm, 

triển khai kịp thời, tích cực hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm; 

Công tác xóa đói, giảm nghèo được đẩy mạnh; Giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ 

vững thành tích, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình các cấp học đạt cao; y tế, 

dân số, hội chữ thập đỏ đạt nhiều kết quả; Giử vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo 

ổn định chính trị xã hội.   

Bên cạnh những kết quả đạt được còn bộc lộ một số hạn chế đó là: Kết quả 

thực hiện các chỉ tiêu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở một số lĩnh vực còn thấp, 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng cạn còn hạn chế; tiến độ triển khai các mô hình nuôi 

thủy sản còn chậm. Chỉ tiêu một số sản phẩm chủ lực chưa đạt kế hoạch đề ra. 

Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh chưa đạt theo yêu cầu kế hoạch. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới ở một số xã chưa quyết liệt, mô hình sản 

xuất có hiệu quả còn ít; tình trạng chênh lệch lớn về kết quả thực hiện xây dựng 

nông thôn giữa các địa phương có điều kiện tương đồng chưa được cải thiện một 

cách đáng kể. Việc huy động các nguồn vốn đầu tư XDCB còn gặp nhiều khó 

khăn, nợ đọng XDCB vẩn còn lớn và chưa có giải pháp giải quyết dứt điểm, nhất 

là tại một một số xã, thị trấn. Điều kiện cơ sở vật chất các trường học còn thiếu 

thốn, xuống cấp, nhất là các trường mới sáp nhập; xây dựng trường trọng điểm 

chưa đạt tiến độ đề ra; chất lượng giảng dạy thực chất của giáo viên còn thấp. Việc 

xử lý tình trạng tranh chấp đất đai còn khó khăn, chưa kịp thời; cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân chưa đạt theo kế hoạch đề ra; tình trạng vứt 

rác bừa bãi còn xẩy ra nhiều nơi; khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản vẫn 

chưa được ngăn chặn triệt để, thậm chí có nơi vi phạm nghiêm trọng. Điều kiện hạ 

tầng, trang thiết bị tại Bệnh viện đa khoa huyện còn bất cập, không đáp ứng phục 

vụ nhân dân. An ninh, trật tự xã hội, an toàn giao thông diễn biến phức tạp, còn 

tiềm ẩn những yếu tố khó lường; mặc dù đã xử lý nghiêm tệ nạn đánh bạc, vi 

phạm giao thông, nhưng tỷ lệ vi phạm vẫn cao, chưa được ngăn chặn triệt để. 

Để tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại, thực hiện thắng lợi các chỉ 

tiêu kế hoạch nhà nước năm 2015, Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu các cấp, các 

ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:  

- Về kinh tế: Tốc độ tăng giá trị sản xuất 113,5%; cơ cấu giá trị sản xuất: 

nông - lâm - ngư nghiệp 34,92%; công nghiệp - xây dựng 26,79%; thương mại - 

dịch vụ 38,29%;  tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh (năm 2010) đạt 6.100 tỷ 

đồng; sản lượng lương thực đạt trên 10 vạn tấn; giá trị sản xuất bình quân trên đơn 

vị diện tích canh tác đạt 85 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người 30,5 
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triệu đồng; thu ngân sách đạt trên 150 tỷ đồng; tổng giá trị đầu tư toàn xã hội đạt 

800 tỷ đồng; tổng nguồn vốn đầu tư XDCB 400 tỷ đồng. Có tối thiểu từ 2-3 xã đạt 

19 tiêu chí nông thôn mới, các xã còn lại mỗi xã tăng tối thiểu từ 2-3 tiêu chí và 

không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí;  

- Về văn hóa – xã hội: Xây dựng 75% thôn, tổ dân phố văn hóa; 85% gia 

đình văn hóa; 45% gia đình thể thao. Đảm bảo 80% giáo viên các cấp đạt trên 

chuẩn về trình độ đào tạo; 40% học sịnh đậu vào các trường đại học cao đẳng; xây 

dựng thêm 7 trường đạt chuẩn Quốc gia; kiên cố hóa trường lớp học đạt tỷ lệ 

75,5%. Xây dựng 20 trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia theo tiêu chí mới. Tỷ lệ người 

dân tham gia BHYT đạt tối thiểu 75%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 6%; tăng 

tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 2%. Giảm tỷ lệ sinh thô từ 0,3-0,5‰. Giảm tỷ lệ 

sinh trên 2 con trên 3%.  

- Quốc phòng - An ninh: 100% đơn vị xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn cơ sở an 

toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu và giữ vững ổn định chính trị - xã hội.  

2. Nhiệm vụ và giải pháp: 

Đẩy mạnh việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức sản 

xuất theo hướng liên kết, đặc biệt quan tâm mô hình  sản xuất quy mô nông hộ; 

phát triển nhanh các cây, con chủ lực, các cánh đồng lớn; sử dụng các giống mới 

ngắn ngày có năng suất, chất lượng cao; chuyển đổi, tích tụ ruộng đất và tích cực 

ứng dụng công nghệ, cơ giới hóa vào sản xuất. Khuyến khích phát triển chăn nuôi 

trên tất các quy mô lớn, vừa và nhỏ; chăn nuôi liên kết tạo ra khối lượng hàng hóa 

có chất lượng cao. Tăng cường công tác thú y, bảo vệ thực vật, kiểm soát giết mỗ, 

làm tốt công tác dự dự tính, dự báo; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, phát hiện 

dịch hại trên cây trồng, vật nuôi và có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả, đảm bảo 

an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn trong chăn nuôi. 

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nuôi tôm thâm canh, công nghiệp, an toàn dịch 

bệnh, nhất là tại vùng quy hoạch Cẩm Hoà, Cẩm Dương. Quan tâm chỉ đạo xây 

dựng thí điểm thành công mô hình nuôi cá mú đỏ tại Cẩm Dương để làm cơ sở 

nhân ra diện rộng; hạn chế tối đa việc bỏ hoang diện tích tạic các vùng nuôi trong 

ao đất.  

Chủ động trong công tác bảo vệ phát triển rừng, PCCCR. Thực hiện tốt công 

tác phòng chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn. 

Chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 

trên toàn địa bàn; chú trọng bố trí kiểm tra, chỉ đạo thường xuyên đối với các xã 

về đích năm 2015 và các xã đạt số tiêu chí còn thấp (dưới 10 tiêu chí); chỉ đạo 

hoàn thành cắm mốc quy hoạch và huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiêu 

chí nông thôn mới; tích cực chăm lo xây dựng các KDC kiểu mẫu, vườn mẫu.  
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Tập trung xây dựng và hoàn thiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của 

các thị trấn, thị tứ nhằm đẩy mạnh đô thị hóa trên địa bàn, nhất là đối với 2 thị 

trấn. Đồng thời tích cực huy động các nguồn lực từ các cấp ngân sách, từ các tổ 

chức, đặc biệt là nội lực trong nhân dân để xây dựng, chỉnh trang Thị trấn Cẩm 

Xuyên và Thị trấn Thiên Cầm. 

Tích cực huy động các nguồn vốn và vận động các nhà đầu tư để tiếp tục đầu 

tư cơ sở hạ tầng các phát triển sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

tổ chức cá nhân đầu tư trên địa bàn. Huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư kết cấu 

hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các công trình trọng điểm. Tiếp tục rà soát tình 

hình thực hiện đầu tư, giải quyết nợ đọng XDCB. 

Tăng cường kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực Công nghiệp chế biến, công nghiệp 

phụ trợ, công nghiệp nông thôn; đầu tư hạ tầng thương mại. Phấn đấu  hoàn thành 

chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất công nghiệp – XD đạt 1.634 tỷ đồng/năm; tổng mức 

lưu chuyển hàng hoá, doanh thu dịch vụ và du lịch đạt 2.336 tỷ đồng/năm.  

Triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, trong đó tập 

trung cao đối với các khoản thu ngoài quốc doanh, thu khác, thu cấp quyền sử 

dụng đất góp phần đảm bảo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị.  

Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường, tiếp tục 

hoàn thiện quy vùng, tích tụ ruộng đất để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. 

Hoàn thành việc cấp, cấp đổi giấy chứng nhận đất cho các hộ gia đình và cấp giấy 

chứng nhận đất lâm nghiệp, đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các tồn đọng 

về đất đai. Triển khai kịp thời có hiệu quả Đề án xử ly chất thải rắng trên địa bàn 

huyện, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra bảo vệ môi trường. Tiếp tục tổ chức 

các cuộc thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh công tác sử dụng đất đai, khai thác tài 

nguyên khoáng sản và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn. 

Đẩy mạnh công tác dạy nghề; tập trung triển khai toàn diện các giải pháp về 

giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

Thường xuyên chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo 

trợ xã hội; thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo.  

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng phát triển chất 

lượng mũi nhọn; tích hợp, lồng ghép việc giảng dạy kỹ năng sống, kiến thức pháp 

luật vào trong chương trình; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn Quốc gia 

theo hướng chất lượng và bền vững; Huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng trường trọng điểm và các trường đã sáp nhập; xây dựng và thực hiện có hiệu 

quả Đề án nâng cao chất lượng giáo viên. 
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Nâng cao y đức và trình độ nghiệp vụ của đội ngũ y, bác sỹ phục vụ nhân 

dân; tăng cường công tác phòng chống, không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn, bảo 

đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; quản lý chặt chẽ giá và chất lượng thuốc chữa 

bệnh. Tiếp tục thu hút các nguồn vốn ngân sách cho đầu tư cơ hạ tầng, trang thiết 

bị tại Bệnh viện huyện đảm bảo phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh công tác Dân số-

KHHGĐ; củng cố kết quả xây dựng trạm chuẩn Quốc gia, phấn đấu xây dựng 

hoàn thành chỉ tiêu 20 xã đạt chuẩn theo tiêu chuẩn mới. 

Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn 

hoá”. Tăng cường công tác bảo tồn, tu bổ các di tích lịch sử, các giá trị văn hóa 

truyền thống. Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, truyền thống; chất 

lượng phát thanh truyền hình, đảm bảo nhạy bén, thường xuyên liên tục, cổ vũ, 

động viên kịp thời các phong trào thi đua.  

Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm 

túc, có hiệu quả thế trận quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ, cơ sở an 

toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng, tuyển 

quân, tuyển sinh, huấn luyện diễn tập. 

Tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch và các 

chương trình hành động của Đảng và Nhà nước về bảo vệ an ninh Tổ quốc, các 

chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý, và 

phòng chống buôn bán người. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết, 

không để xảy ra bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”; tổ chức các đợt cao 

điểm, đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; kiềm chế và làm giảm 

tai nạn giao thông.   

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham 

nhũng, lãng phí; Quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu 

nại tố cáo của công dân, không để tồn đọng kéo dài. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, 

phổ biến rộng rãi các Luật mới ban hành; tiếp tuc nâng cao số lượng và chất lượng 

thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản QPPL, đồng thời tăng cường công tác tư pháp 

tại cơ sở, trợ giúp pháp lý, tích cực đưa pháp luật đến với người dân. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục ứng dụng Công nghệ thông tin vào 

công tác quản lý nhà nước và thực hiện tốt Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; tập trung nâng cao chất lượng “một cửa”, 

“một cửa liên thông”; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 

35/CT-TU, Kết luận số 05/KL-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; và Quyết định số 

33/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

nghiệp vụ, kỹ năng hành chính và thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ theo 

Nghị định 158/NĐ-CP nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường 

kiểm tra công tác cải cách hành chính tại cơ sở, nhằm xây dựng hệ thống hành 

chính đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. 
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Điều 3. Tổ chức thực hiện 

- Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức và chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai 

thực hiện Nghị quyết.  

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện trên cơ 

sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, thường xuyên đôn đốc, kiểm 

tra, giám sát UBND và các ngành trong quá trình thực hiện nghị quyết. 

- Đề nghị UBMT Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên tích cực động 

viên các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò làm chủ, tăng cường khối đại đoàn kết 

toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 2015; đồng thời 

tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ 

công chức. 

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, Kỳ họp thứ 9 

thông qua ngày 30/12/2014. 

Nơi nhận: 

- TT. HĐND, UBND tỉnh; 

- ĐB HĐND tỉnh bầu tại huyện Cẩm Xuyên; 

- Các Sở: Tư pháp, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính; 

- Trung tâm Công báo tỉnh, Vp. HĐND tỉnh; 

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT và UV UBND huyện; 

- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Phòng: TC-KH, Tư pháp huyện; 

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TC-KH. 

CHỦ TỊCH 

  

Đã ký 

Đã kan hành 

 

Đặng Quốc Cương 

 
 


