
uc BAN NHA1 IN 
HUYNCAM xi 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dic 1p - Ttr do - Hnh phüc 

C'dm Xuyên, ngày 01 tháng 4 nám 2021 

G TR!NH CONG TAC THANG 4 NAM 2021 

I. MOT SO NHIM VJ TRQNG TAM 

- Tp trung chi dao  nhim vii phát trin kinh t - xã hi Qu' II näm 2021. Thiic 

hin Chuong trInh mic tiêu quc gia xây dimg nông thôn mâi, do thj van minh, giãm 

nghèo bn vrng, mi xã mt san phm. Trin khai thrc hin Ngh quyt Di hi 

Dàng b tinh 1n thir XIX, Nghi, quyt Di hi Dàng toàn quc thn thir XIII; cong tác 

chun bj b.0 cir di biu Qu6c h,i khóa XV và b,u cir dai  biu Hi dng nhân dan 

các cp nhiêm k' 2021 - 2026. 

- Thirc hin nghiém Chi thi s 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 cüa Thu tuàng 

ChInh phU và chi do cüa Ban chi dao  tinh v mt s bin pháp cp bach phOng, 

chng dch Covid-19 truóc din bin mOi. Chü dng, linh hott th.rc hin "mc tiêu 

kép" vüa trin khai kjp thôi nhim vi phông chng djch Covid- 19 trong tmnh hInh 

mOi va vra khôi phiic phát trin kinh t. 

- Tap trung chi do chäm soc cay trng vi,i Xuân, trin khai D an san xut He 

Thu; phOng chng djch bnh gia sue gia cm, dc bit là phèng trü bnh dao  on lüa, 

dich tà 1cm Châu Phi và bnh viêm da ni dc & trâu, bO; 

- Chi do tang cuO'ng cong tác quãn 11 xay dmg, ra quân lam giao thông nông 

thôn, rãnh thoát nuàc, kênh muong crng theo co ch nha nuóc h trçr xi mãng näm 

2021; trin khai thi cong cong trInh dir an, dy nhanh tin d thirc hin va giãi ngân 

vn du tu công; xây drng nhà van hóa cong dng kt hçp tránh bâo, lü va nhà & kiên 

c cho ngu&i có công, h nghèo, h b thit hi do thiên tai. 

- Chi do d.y manh  các phong trào thi dua yêu nuóc, các hoat dng chào mrng 

k nim Ngày giâi phóng hoàn toàn min Nam, thng nht T quc (3 0/4), Ngây 

Quc t Lao dng (01/5), Ngay sinh C Tng BI thu Ha Huy Ttp (24/4) và các sir 

kin k' nim trong tháng 4/2021. 

- Tang cuO'ng cOng tác quãn l nha nu&c trên các 1inh vrc và day mnh cài each 

hành chInh. Tip tVc  tQp trung tháo g& vuâng mac, dy nhanh tin d các dr an du 

tu tr9ng dim; giài quyt các vi vic thn dçng; xr 1 khiu kin, tip cong dan; chU 

dng phong, chng cháy n; dam bào an ninh trt tsr, an toàn giao thông; chäm lo d&i 

sng nhân dan, thirc hin tt các chInh sách an sinh xä hi. 



II. 011 KIEN CH11ONG TRiNH CONG TAC 
ThIr 
ngày 

Ni dung cong vic Lãnh do chü 
trIltham di 

Do'n ! 
chuân bj 

Co quan 
chü trI 

Dia diem 

Thu S 
ngày 01 

Sáng. - 07h30', L Chào c du tháng 

- 09h30', Hop thing nht xác djnh ngun vn va 
each thác 1p h so ttr vn xây dung giá dt phvc vu 
GPMB các di,r an trén dia bàn 

Chiu: - 14h, Hi nghj b cthi cong tác phOng 
ch6ng djch bnh viêm da n61 ciic trth trâu bO và 
djch tà 1cm Châu Phi  
- 14/i, dit kiêm tra, kháo sat 1p dI bien baa, den 
tin hiu giao thông 
- 16h, Doàn cong tác cia tin/i kim tra hg tá'ng 
dw&ng yen bin 
- 14/i, Ban Bu th sO' 01 ('thj xa K5' An/i, than/i phO' 
Ha Tinh, huyn Kj> Anb Cam Xuyên, Hiroiig Khê,) 
hQp phân cOng nhim vu thành viên Ban 

0/c CT va 
các PCT UB  

0/c Ha PCT 

D/c CT và 
0/cHàPCT 

D/cAnhPCT 

D/c Anh PCT 

TT HD 

CB CNVC 

P. TNMT 

P. NN 

Côngan 

Sb 
 X/dtrng  

BBC so üi 

CQUB huyn 

UB huyn 
GM 116 

UB huyn 
GM1I8 

BATGT tinh 
GM 42  

P. KT-HT 

BBCOI 
GMOJ 

H.T. Lien co 

P.H. gác 3 UB 

H.T. Lien Co. 

Xä Cdiii Dtrn'ng 

Diro 
Ven bién 

H.T 
UBTPHàTinh 

Thu 6 
ngày 02 

Sang: - 08h, dr H5i tháo tham vdn xu hirbng di cu 
trong thôi gian tbi 
- 08h -> 09/i, Sb COng t/nwng kilm tra, rà soát 
thrc t cOng trInh dé bd fri kin/i phi thtc hin thea 
Nghj quyét sd 86/2018/NQ-HDND tinh  r 
- 09h15', H9p thông nhât phuang an xCr 11 ho so 
thué dt cüa Khách San SOng La và Hçp giãi quyt 
don thu lien quan dn GPMB khu dan ctr Trn PhU, 
Thj trn Thiên C.m 

Chiu: - Hpp BCD NTM huyn dánh giá kt qua 
tháng cao diem, bô phiu d xut thm tra, cong 
nhn huyn dat chun nOng thôn mOi  
- 14h, dt hQp kié'm tra, soát xét giái quyt don kien 
nghj cza bà Nguyn Thi Loan, cOng dOn Cdm Vjnh 

•1  

D/c Thdng PCT 

1)/c Anh PCT 

0/c CT V 
0/c Anh PCT 

0/c CT và 
PCT UB 

Ha PCT 

H5i LHPN 

P. KT-HT 

P. TNMT 

VP NTM 

Sb TN-MT 

Hói LHPN 
GM 105  

Sb C/thtro'ng 
GM 97 

UB huyn 

Huyn Oy 

So TN-i'vff 
GM 124 

 Nhung 

H. T 
Hi LHPN tunh 

Gum COng 
nghip Cam 

P.H. gác 3 UB 

H.T. Lien ca 

H. T 
SO TN-MT 

Thu 7 
ngày03 

- Kim tra chi dao Co SO Länh dao UB  PhOng ban  UB huyn  Co s& 

C-Nbt 
ngày 04 

Thu 2 
ngày 05 

Sang: - Chü tjch UBND huyn tip cOng dan dlnh 
k' tháng 4/2021 theo quy djnh 
- TnrOng BCD lam vic vbi Buu din và các phOng 
nganh lien quan xem xét k9 hçmp dng djch vi tai 
Trung tam Hành chInh Cong  

Chiu. - Ban Thuing vi Huyén üy nghe Dé an 
nhân sr urng cur dai biu HDND huyn, dai biu 
HDND xã, thj trn nhim kS' 2021 - 2026 

0/c CT UB 

0/c Anh PCT 

0/c CT và 
0/c Thâng PCT 

TT. TCD 

'IT HCC 

Ban T/ch0c 

UB huyn 

UB huyn 

Huyn Oy 

Tri,i sO' TCD 

P.H. gác 3 UB 

H.T. gác 3 H/U 

Thu 3 
ngày06 

Sang: - ThtxO'ng trrc, Ban Thuing vu Huyn ÜY 
kim tra cong tác phOng chng djch bnh viêm da 
n6i ci,ic trâu, bO và djch tá lcmn Châu Phi  
- Tinh to chtc Kilm tra tie"n dç5 mç5t sd dr an CCN 
xah(5ihóaddutirhqtang  
- Hi nghi tp huin v xCr phat vi pham hành chInh 

- T chuc k h so, bàn d dja gió'i hành chInh ni 
nghip Du an 513 (t ngày 6 -> 8 theo cim xã)  

0/c CT và 
PCT UB 

Lãnh dao UB 

Lành dao UB 

0/c Ha PCT 

P. NN, 
TT 

SO' 
C/thu'cxng 

P. Ttr pháp 

P. Ni vii 

Huyn Oy 

UB tinh 

UB huyn 

S& Ni vi 

Co su 

Cu' so' 

H.T. Lien co 

P.H. gác 3 UB 
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Thfr 
ngày Nôi dung cong vic Lãnh dto chü 

trI/tham di 
Don vj 

chun b 
Co quan 
chü trI 

Dia diem 

Chitu: - Thtthng trre Huyn üy lam vie v&i Die 
Nguyn Minh Tin - Chánh Van phông NTM 
Trung isong; kim tra mô hinh tai xa Nam Phik 
Thang và xA Cm Nhuong 

Die CT 
eac PCT UB 

BCD Huyn üy 
PH. gáe 3 UB, 
Xã N.P.Thang 
Xã C-Nhuçing 

Thr 4 
ngày 07 

Sting: - KSI hpp tng kt nhim k5i Hi dng nhân 
dan huyn khóa XIX 

Chilu: - Hi nghj Iiy kin v Báo cáo huyn dat  
ehun NTM 
- Hop thing nhtk hoaeh t ehi.'re xay dung gian 
hang OCOP tai  Khu du Ijeh Thiên Cm 

 eáe PCT UB  

D/e CT vã 
eae PCT UB  

D/e CT và 

Die Anh PCT 

P. N,i vu 

VP NTM 

VP NTM 

TT. HD 

BCD 

UB huyn 

H.T. Lien Co. 

H.T. Lien co 

P.H. gác 2 UB 

ThuS 
ngày 08 

Sting: - Thuinig trire Huyn uy giao ban vài MTTQ 
và eáe doàn th huyn 
- H9p U' ban nhân dan huyn phiên thtràng k' 
dánh giá tInh hinh KTXH, QPAN qu' 1 và trin 
khai k hoach trong tam thii gian tói 

Chiêu. - Thuèng trire Huyn ày lam vice vói Hi 
dong hucing Cam Xuyên tai TP Ho ChI Minh và Ha 
Ni (tr ngày 8/4 dn ngày 12/4)  
- Tinh to chüv HQp ban dQi din NgOn hang ChInh 
sOchxOhi 
- Tinh t chic H3i nghj sa k 2 nãrn thc hien Dic 
On ctii thin mOi tru&ng và ntrác sgch dya trên kê't 
quOdophyni1àmchzi- WOBA 

Lãnh dao UB 

Lãnh dao UB 

LAnh dao UB 

Länh dao UB 

LOnh dczo UB 

Ban D/vn 

Cáe phông 

VP HIUS' 

NH CSXH 

H5i LHPN 

Huyn Uy 

UB huyn 

Huyn ày 

Ban dai diên 

BQLDA 
WOBA 

H.T. gác 3 HIU 

P.H. gáe 3 UB 

Hi dng htrong 

VP. UB tinh 

VP. UB tinh 

Thir 6 
ngày 09 

Sting: - Tinh t chi'rc Lê K) nicm 75 nOm ngày Bác 
H viê't thu Mu gi din chti nóng gia tham gia hçrp 
tác xa ndng nghip 

Chieu: - Kiêm tra chi dao ea sâ 

Lãnh dçzo UB 

Länh dao UB  

LMHTX 

Phàng ban 

LMHTX 

UB huyn  

K/sgn Sailing 

Co sà 

Thu 7 
ngày 10 

- Kim tra ehi dao ea s& 

- 

Länh dao UB Phàng ban UB huyn Co sO' 

C-Nh.t 
ngày 11 

Thr 2 
ngày 12 

Sting: - Giao ban Länh dao UBND huyn 

C 
Chiêu: - ThLrng tr%re Huyn ày giao ban tuân 

D/e CT vã 
eáe PCT UB  

Lãnh dao UB  

Phông ban 

Các ban 

UB huyn 

Huyn ày  

P,H. gáe 3 UB 

H,T. gáe 2 H/U 

Thi.'r3 
ngày13 

Sting: - Thumg trire Huyên ày lam vice vó'i trix&ng, 
phó cáe doàn cong táe eOa Ban Thu'Ong vi Huyn 
ày kim tra, giám sat ca sâ nghe báo cáo tinh hinh 
do'n tlnr, khiêu nai, t6 cáo lien quan dn cong táe 
bau eu HDND eáe ep

- 
- ,' -. - 
Chiêu: - Hi nghj triên khai tp huân thue hin 
Luât thOy san và cáe Van bàn lien quan v phát 
trin thOy san  

Lãnh dao UB 

Lãnh dao UB 

UBKT 

- - 

P. NN 

Huyn ày 

UB huyn 

l-1.T. gáe 3 H/U 

H.T. Lien co 
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Thir 
ngày 

Ni dung cong vic 
Lãnh do chü 
tri/tham d 

Don vi 
chuân bj 

Co quan 
chü trI 

Dia diem 

- Kim tra chi do nông thôn m&i xa Cm Thành, 
Cm Binh 
- Tinh td chic Khai mac H3i giáng nhà giáo giáo 
dyc ngh  nghip 

Hçp thng nht kt qua dinh giá dc 1aP  tàj san 
krâi din ha áp nông thôn xa Cm Nhung 

Lãnh dao UB 

Lânh dçio UB 

Die Anh PCT 

VP NTM 

Sü 
 LDTBXH  

P. KT-HT 

BCD 

UB tinh 

UB huyn 

 Cm BInh 
Cm Thành, 

VP. UB tinh 

P.H. gác 3 UB 

ThCr 4 
ngày 14 

Sang: - Tinh t chüv Kj) hQp tang ket nhim kj) Hi 
ddng nhdn dan tinh khóa XVII (01 ngày,)  

Khai mac 14.51 nghj tp huin Lop bi duöng kin 
tbtrc QPAN cho tcc truong các dông h9 

Chiu. - Kim tra chi dao cci sâ 
- H.p GPMB cac du an dién trén dja bàn và GPMB 
the du an trçng dim 

Länh dao UB 

Lãnh dao UB 

Länh dao UB  

Die Anh PCT 

HDND 

BCHQS 

PhOng ban 

P. KT-HT 

TT HDND 

UB huyn 

UB huyn  

UB huyn 

 BCHQS 

VP. HE)ND 

H.T 

Ca sâ 

P.H. gác 3 UB 

Thr 5 
ngày 15 

Sang: - Tinh t chic Lphát d5ng thi dua cao dkm 
chào mI-ng Mu c DB QuO'c h5i khóa XV và Mu cfr 
DB HDND cOc cdp nhiçm k 2021-2026  
- Tinh tá chirc HQp nghe báo cáo th 1 bói 1huàng 
sr c mói trtr&ng bin 

Chiu: - HOi nghj sci kt Qu 1 v th%rc hin cong 
tác tu pháp, thanh tra 
- Tinh to' chi'rc HQp dánh giO vic thyc hin quy 
hoach, quán 1j quy hogch dOi vOl Quy hogch chung 
thànhphO Ha TTnh và 22 xd vàngphy cn 

Lành a'go UB 

Lânh dL?o UB 

Lãnh dao UB 

Lãnh dgo UB 

B(3 CHQS 

Sc 
 NN PTNT  

P. Tu pháp, 
Thanh tra 

UB tinh 

UB tinh 

UB huyn 

UB tinh 

Bç$ CHQS 

VP. UB tinh 

H.T. Lien cci 

VP. UB tinh 

Thu 6 
ngày 16 

Sdng. - Hi nghj Hip thucing ln thr 3 l.p danh 
sách nhttng nguOi dü tiêu chuân rng ccr DB Quc 
hi khOa XV, DB HDND huyn khóa XX  

- Tinh t chzrc HQp Ban chi dqo phát trin du ljch 

Chiu: - Tun Lê du ljch bin Thiên Cm (tr ngày 
1614—> 24/4/2021)  

Lãnh dao UB 

Lãnh dgo UB 

Lành dao UB 

MTTQ 

So. 

P. VH-TT 

VHTTDL  

MTTQ 

UB tinh 

UB huyn 

H.T 
Khi dan 

VP. UB tinh 

KDL Th/CAm 

Th 7 
ngày 17 

- Ngày thành lip H5i ngzr&i mi - 
- Thiro.ng trtfc, Ban Thzt&ng vu Tinh ziy kiém tra 
cOng tác Mu cv tInh hInh, idt qua xOy dyng nhà 
van hOa cc$ng dông, ket hap trOnh lü, nhà a cho hç5 
nghèo, khO k/iOn 

Lânh dgo UB BCE) Tinh iy Dja phuv'ng 

C-Nh.t 
ngày 18 

- Ngày vi Ngwài khuyt t.2t 
- T/nr&ng tryv, Ban Thrt&ng vy Tinh iy kim tra 
cong tác Mu cü tInh hlnh, ket qua xdy dyng nhà 
vOn hóa cç5ng dOng, kt hop tránh lü, nhà & cho hç5 
nghèo, khó k/iOn 

Lan/i dQo UB BCE) Tin/i üy 1)/a phirnng 

Thir 2 
ngày 19 

Sang: - Giao ban Länh dao UBND huyn 

- - Tinh to' char Hói nghj sd kit I nOm thur hin 
phOng chng djch Covid-I9 và Lê trao tang danh 
hiu Thy thuác uu tá nOm 2021  

- 

D/e CT và 
các PCT UB 

LOnh dgo UB 

- 

Phong ban 

- So. 

- 

UB huyn 

UB tinh 

P.H. gác 3 UB 

- 
VP. UB tinh 
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Thir 
ngày 

Ni dung cong vic Lãnh do chü 
trI/tham dii' 

Don vl 
chuãn b1 

Co quan 
chü tn 

Dia diem 

Chieu: - Thumg trre Huyn ày giao ban tun 
- Tinh id ch&c Khai mçic Hai  giáng nhà giáo giáo 
dyc ngh nghip 
- Tinh td ch&c Hôi nghj tang kê't cOng tác bOo ç 
rImg, PCCCR nOm 2020, trié'n khai Ice hoqch 2021  

Lãnh do UB  

LânhdaoUB 

Lãnh dçio UB 

Các ban 
So' 

SO' 
NN-PTNT 

LDTBXH  

Huyn ày  

UBtinh 

UB tinh 

H.T. gác 2 H/U 

VP. UBtinh 

VP. UB tinh 

Thr 3 
ngày 20 

- Chü tjeh UBND huyn tip cong dan djnh ki 
tháng 4/2021 thea quy djnh 

V P  

Sang: - Tinh td ch&c H5i nghj lông két cong tác 
Phdng chng thiên tai và TIm kié'm cthi nan nãm 
2020 vO triên khai nhiem  vy nám 2021  
- Hii nghj Tap hun cp huyn v cOng tác bu ci 
dai biu Qu6e hi và HDND cac cp nhim kS/  
2021 -2026 (01 ngay) 

Chiu: - Hi nghj Tp huin cp huyn ye cong tác 
bu e& dal  biu Quc hi và HDND các nhim 
kS' 2021 -2026 

Die CT UB 

Lãnh dgo UB 

Länh dao  UB 

Lãnh dao  UB 

TT. TCD 

So' 
NN-PTNT  

P. Ni vu 

P. Ni vii 

UB huyn 

UB linh 

UBBC 

UBBC 

Tr sà TCD 

VP. UB tinh 

H.T 
Ha Huy Tp 

H.T 
Ha Huy Tp 

Thtr 4 
ngày 21 

- Ngay Giô To HIwg Viamg 10/3 AL 

Th 5 
ngày 22 

Sang: - Tinh td chO'c H5i thOo "Ddng chI Ha Huy 
Tip vat cong tác 1w twang, lj. luan  cüa DOng" 
- Tinh td chi'tc Hal  nghj giü'a Länh do UBND tinh 
vó'i BTL QuOn khu 4 thong nMt s lieu cong tac lap 

quy hoach, ki hoach st'r dyng dth quc phong thO'i 
kj) 2021-2030, tdm nhin den 2050 theo Ke hoach 
480 cOa BTL Quan khu 

C'hiu: - HOi nghi tng kt PCTT-TKCN näm 2020, 
triên khai  nhim vu näm 2021  
- Ban Chip hành Dãng b huyn dang hirong tai 
khu mQ Co Tng BI thu Ha Huy T.p  

Länh dQo UB 

Lãnh do UB 

Lãnh dao  UB 

Lãnh dao  UB 

Ban T/giáo 

B3 CHQS 

P. NN 

VP HIU' 

Tinh ziy 

UB tinh 

UB huyn 

Huyn ày 

VP. Tinh Oy 

VP. UB linh 

H.T. Lien ca 

Xa Cm Hung 

ngày 23 
Th&6  

Sang: - Tinh tO' ch&c Hop  Ban Chi dqo Chu'o'ng 
trInh myc lieu quc gia xOy dy'ng nOng thOn mO'i, dO 
thj vOn minh, giOm nghèo ben vcmg và mói xa mc5t 
sOn phdin OCOP  
- L k' nim 115 näm ngày sinh Tang Bi thu Ha 
Huy Tp (24/4/1906 — 24/4/202 1)  

Ghiu. - U ban nhdn dOn tinh hop  rà soOt, dánh 
giO thtc hiçn các co' ch chInh sOch cOa tinh giai 
don 2015-2020; xáy drng chInh sOch giai dogn 
2021-2025  
- Tinh td ch'c Hop báo tiyên truYên  báu c& DB 
Quc hai,  DB HDND cOc cOp nhiém k5' 2021-2026  

Lãnh dao UB 

Lnh dao  UB 

Lãnh do UB 

Lânh dao UB 

VP NTM 

Ban T/giOo 

So• 
T/chinh 

Ban T/giOo 

Tinh Oy 

Huyn 

UB tinh 

Tinh Oy 

VP. Tinh Oy 

H. T 
 HO Huy Tap 

VP. UB tinh 

VP. Tinh üy 

Tht'r 7 
ngày 24 

- Ngày sinh CO Tong BI thwHà Huy Tap  

- Kim tra chi dao c sâ Lanh d,o UB PhOng ban UB huyn Co sO 

C-Nht 
ngày 25 

- Ngày thành lap Hai bOo try' - Ngw&i khuyt tat - 
Tré mô côi  
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Thfr 
ngày 

Ni dung cong vic Lành do chü 
trI!tham dii 

Don vj 
chun bj 

Co quan 
chü trI 

Da diem 

ngày 26 
Thi.'r2  

Sang: - Giao ban Lãnh do UBND huyn 

- Khai mac Dai h5i HQi dôngy tinh  

Chieu: - ThLrmg true Huyên üy giao ban tun  
- Hi nghj tp huân cong táe quân II xây di,rng 
- Tinh td ch&c Hç5i nghj trin khai De an san xuát 
vuHè Thu  

 cac PCT UB  
Die CT và 

Lãnh dzo UB  

Lãnh dao UB  
LAnh do UB  

Lânh dao UB 

Phông ban 

H3i dóngy 

Các ban  
P. KT-HT  

Sb 
 NNPTNT  

UB huyn 

H5i dongy  

Huyn Ciy  
UB huyn  

UB tinh 

P.H. gác 3 UB 

VP. UB tinh  

H.T. gác 2 H/U  
H.T. Lien co  

VP. UB tinh 

Thir 3 
ngày27  

Sang: - Ban Ththng vu Tinh üy gp mat các thig th 
vien DB Quc hi khóa XI" DB Hôi ddng nhán dan 
tinh nhim kj) 2021-2026 

-' I- 
Ciziêu: - Hi ngh trin khai Dê an san xuât he thu  

Lãnh dQo UB 

Lãnh dao UB  

Các ban 

P. NN 

Tinh üy 

UB huyn  

VP. Tinh iy 

H.T. LiOn co  

Thir 4 
ngày28  

Sang: - Hi nghj so kt 5 nãm thi,rc hin Chi thj 05 
cüa B Chmnh trj v day manh vic h9c tp và lam 
theo tu tciông, do th'rc, phong each H ChI Minh  

' -. -  
Chiêu: - Hi nghj lay ' kiOn ye l.p quy hoach, k 
hoach sCr dung dt giai doan 202 1-2025  

Lãnh dao UB 

D/c CT UB 

Ban T/giáo 

P. NN 

Huyn tiy 

UB huyn 

H.T. LiOn co 

H.T. Lien co 

Thir 5 
ngày 29  

Sang: - Ban Thu'&ng vu Tinh üy hp rà soát, ddnh 
giá thrc hin các c0 ch, chinh sách cia tinh giai 
doan 2015-2020; xãy dyng chInh sách giai dogn 
2021-2025  

Chieu: - HII nghj dánh giá tInh hInh thirc hin cong 
tác thu, chi ngân sách và quãn 1' tài chInh, tài san 
công, tInh hInh thrc hin các dr an du tis phát trin  

Länh dqo UB 

Lãnh dao UB 

Các ban 

P. TC-KH 

Tinh zy 

UB huyn 

VP. Tinh üy 

H.T. LiOn co 

Th 6 
ngày 30 

- Ngày giãi phóng hoàn toàn min Nam, thtng nht 
To quoc (3 0/4)  

Lu-u Phcn chI nghieng là chu-cing trInh cong tác cza tinh 

Noi n/ian: 
- TT. Huyn ui', TT. HDND huyên; 
- ChO tjch, các PCT UBND huyn; 
- UBMTTQ và eác Doàn the huyn; 
- Van phOng Huyn ui'; 
- Các phông, ban, dan vi thuc UBND huyn; 
- Cong an, Ban CHQS, Trung doàn 841, Don BP ThiOn Cam, 
Hat Kim lam, Bnh vin Da khoa, Din hrc Cam XuyOn, 
BHXH, Chi ciic thuê, Ngân hang CSXH; 

- Các cci quan, don vj dong trên dja bàn; 
- C&ig/Trang thông tin din tü cOa huyn; 
- UBND các xã, thj trân; 
- Ltru: VT. 

U BAN NHAN DAN HUYN 
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