
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN _______________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________________________ 

Cẩm Xuyên, ngày 03 tháng 5 năm 2021 

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2021 

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo tỉnh về 

phòng chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới. Chủ động, linh hoạt thực hiện “mục 

tiêu kép”, vừa triển khai kịp thời nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, vừa khôi 

phục phát triển kinh tế phù hợp diễn biến tình hình.  

- Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đẩy mạnh các 

phong trào thi đua yêu nước chào mừng Ngày Quốc tế Lao động (01/5), ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

- Tập trung triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIII. 

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ quý 2 năm 2021. Đẩy 

nhanh tiến độ hoàn thành công trình và giải ngân đầu tư công kế hoạch năm 2021; 

xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; cải cách hành chính, thu 

hút đầu tư, tiếp tục thực hiện chính sách tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.  

- Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai; tiếp tục triển khai xây dựng nhà văn hóa 

cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị 

thiệt hại do thiên tai.  

- Chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch vụ Đông Xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ 

Hè Thu; phòng, chống thiên tai, các loại dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, viêm 

da nổi cục ở trâu, bò,...  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và đẩy mạnh cải cách 

hành chính. Tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu 

tư trọng điểm; giải quyết các vụ việc tồn đọng; xử lý khiếu kiện, tiếp công dân; chủ 

động phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; chăm lo đời 

sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. 
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II. DỰ KIẾN CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC  

Thứ 

ngày 
Nội dung công việc 

Lãnh đạo chủ 

trì/tham dự 

Đơn vị 

chuẩn bị 

Cơ quan 

chủ trì 
Địa điểm 

Thứ 7 

ngày 01 

- Ngày Quốc tế lao động 01/5     

     

     

C-Nhật 

ngày 02 

     

     

Thứ 2 

ngày 03 

Nghỉ bù     

     

Thứ 3 

ngày 04 

Sáng: - 07h, Lễ Chào cờ đầu tháng 5/2021 
Đ/c CT và 

các PCT UB 
CB CNVC CQUB huyện H.T. Liên cơ 

- 08h, Giao ban Lãnh đạo UBND huyện 
Đ/c CT và 

các PCT UB 
Phòng ban UB huyện P.H. gác 3 UB 

     

Chiều: - 14h30', Giao ban Thường trực Huyện ủy Đ/c CT UB Các ban 
Huyện ủy 

GM 121 
H.T. gác 2 H/U 

- 14h, dự kiểm tra, tham mưu đề xuất bổ sung danh 

mục đầu tư đợt 5 Dự án vay vốn Quỹ Phát triển Ả 

rập Xê út 
Đ/c Anh PCT Sở KH-ĐT 

Sở KH-ĐT 

GM 151 

Cẩm Hà, Thịnh, 

TT C-Xuyên, 

Cẩm Thành 

Thứ 4 

ngày 05 

Sáng: - 07h30', Chủ tịch UBND huyện tiếp công 

dân định kỳ tháng 5/2021 theo quy định  
Đ/c CT UB TT. TCD 

UB huyện 

GM 177 
Trụ sở TCD 

- 08h, dự họp về đề xuất dự án nhà máy nước sạch 

phục vụ các xã phía nam huyện Cẩm Xuyên 
Đ/c Anh PCT Sở KH-ĐT 

Sở KH-ĐT 

GM 149 
Sở KH-ĐT 

- Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Thạch, Cẩm 

Quan, Cẩm Nhượng 

Ứng cử ĐB 

HĐND huyện 
MTTQ MTTQ 

Cẩm: Thạch, 

Quan, Nhượng 

     

Chiều: - Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Mỹ, 

Cẩm Quang, Cẩm Dương 

Ứng cử ĐB 

HĐND huyện 
MTTQ MTTQ 

Xã Cẩm: Mỹ, 

Quang, Dương 

- 15h30', Họp bàn lý dứt điểm một số việc liên quan 

đến công tác quản lý, sủ dụng đất đai trên địa bàn 

Đ/c CT và 

Đ/c Hà PCT 
P. TNMT 

UB huyện 

GM 180 
P.H. gác 3 UB 

     

Thứ 5 

ngày 06 

Sáng: - 07h, Họp BCĐ phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 triển khai một số nhiệm vụ cấp bách ứng 

phó, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn  

Đ/c CT và 

các PCT UB 
BCĐ 

Huyện ủy 

GM 123 
H.T. Liên cơ 

- Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Duệ, Thị trấn 

Cẩm Xuyên, Thị trấn Thiên Cầm 

Ứng cử ĐB 

HĐND huyện 
MTTQ MTTQ 

Cẩm Duệ, TT:  

C-X, Th/ Cầm 

     

Chiều: - Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Yên Hòa, 

Cẩm Vịnh 

Ứng cử ĐB 

HĐND huyện 
MTTQ MTTQ 

Xã: Yên Hòa, 

Cẩm Vịnh 

     

Thứ 6 

ngày 07 

Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5)     

Sáng: - 08h, dự làm việc để thống nhất và ký biên 

bản thẩm định kết quả nghiệm thu Chính sách hỗ 

trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020 

Đ/c Hà PCT 
VP NTM 

GM 178 

VP NTM tỉnh 

GM 221 
VP NTM tỉnh 

- 08h, dự Họp thẩm định hồ đề nghị hỗ trợ theo 

Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng C/phủ 
Đ/c Hà PCT P. NN 

Sở NN 

GM 42 

H.T. Chi cục 

Thủy sản 

- Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Nam Phúc Thăng, 

Cẩm Thành 

Ứng cử ĐB 

HĐND huyện 
MTTQ MTTQ 

Nam Phúc 

Thăng, C-Thành 

     

Chiều: - 14h, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

Đ/c CT và 

Đ/c Thắng PCT 
Sở Y tế 

UB tỉnh 

GM 187 
P.H. gác 3 UB 
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Thứ 

ngày 
Nội dung công việc 

Lãnh đạo chủ 

trì/tham dự 

Đơn vị 

chuẩn bị 

Cơ quan 

chủ trì 
Địa điểm 

- Họp để thống nhất xử lí một số nội dung tồn đọng 

về đất đai  
Đ/c Hà PCT Sở TN-MT UB tỉnh VP. UB tỉnh 

- 14h30', dự kiểm tra, bàn giao công trình vào sử 

dụng Đường ĐH128 từ đê Phúc Long Nhượng đến 

Tổ dân phố Nhân Hòa, thị trấn Thiên Cầm 

Đ/c Anh PCT Sở X/dựng 
Sở X/dựng 

GM 1105 
TT Th/Cầm 

- Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Bình 
Ứng cử ĐB 

HĐND huyện 
MTTQ MTTQ Cẩm Bình 

     

Thứ 7 

ngày 08 

- 08h, dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai 

một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới 

Đ/c CT và  

Đ/c Thắng PCT 
Các ban 

Tỉnh ủy 

GM 128 
VP. Tỉnh ủy 

- Kiểm tra, thăm đồng sản xuất lúa vụ Xuân  Lãnh đạo UB P. NN UB huyện Cơ sở 

C-Nhật 

ngày 09 

     

     

Thứ 2 

ngày 10 

Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam     

Sáng: - 07h30', Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với 

người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại 

biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 

tại xã Cẩm Duệ 

Đ/c CT UB MTTQ 
UB huyện 

GM 181 

H.T 

xã Cẩm Duệ 

     

Chiều: - 14h30', Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với 

người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại 

biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 

tại xã Cẩm Lạc 

Đ/c CT UB MTTQ 
UB huyện 

GM 181 

H.T 

xã Cẩm Lạc 

     

Thứ 3 

ngày 11 

Sáng: - Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Hưng, 

Cẩm Trung, Cẩm Sơn 
Lãnh đạo UB MTTQ MTTQ 

Cẩm: Hưng, 

Trung, Sơn 

     

Chiều: - Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Thịnh, 

Cẩm Lộc 
Lãnh đạo UB MTTQ MTTQ 

Cẩm Thịnh,  

C-Lộc 

     

Thứ 4 

ngày 12 

Sáng:  - Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Hà, 

Cẩm Lĩnh, Cẩm Minh 
Lãnh đạo UB MTTQ MTTQ 

Cẩm Hà, Cẩm 

Lĩnh, Cẩm Minh 

- Tỉnh tổ chức Họp phân bổ nguồn vốn bảo trì 

đường bộ tỉnh năm 2021 
Lãnh đạo UB Sở GTVT UB tỉnh VP. UB tỉnh 

- Tỉnh tổ chức Họp nghe kế hoạch chuyển đổi số 

OCOP 
Lãnh đạo UB VP NM UB tỉnh VP. UB tỉnh 

     

Chiều: - Họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Đ/c CT UB P. Nội vụ HĐTĐKT P.H. gác 3 UB 

- Họp Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội 

huyện (sau cuộc họp trên) 
Đ/c Thắng PCT NH CSXH BĐD P.H. gác 3 UB 

     

Thứ 5 

ngày 13 

Sáng: - Khai mạc Hội nghị tập huấn Lớp bồi dưỡng 

kiến thức QPAN cho tộc trưởng các dòng họ 

Đ/c Thắng PCT 

(dự khai mạc) 
BCHQS UB huyện 

H.T 

BCHQS 

- Họp về thực hiện kế hoạch xây dựng hạ tầng theo 

cơ chế nhà nước hỗ trợ xi măng 2021 
Đ/c Anh PCT P. KT-HT UB huyện H.T. Liên cơ 

- Họp về thu thuế chủ thầu xây dựng nhà ở tư nhân  Đ/c Anh PCT CC thuế UB huyện H.T. Liên cơ 

     

Chiều: - 14h30', Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với 

người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử 

đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 

Đ/c CT và 

các PCT UB 
MTTQ 

UB huyện 

GM 181 
H.T. Liên cơ 
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Thứ 

ngày 
Nội dung công việc 

Lãnh đạo chủ 

trì/tham dự 

Đơn vị 

chuẩn bị 

Cơ quan 

chủ trì 
Địa điểm 

Thứ 6 

ngày 14 

Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống của ngành 

Công Thương Việt Nam (14/5/1951- 14/5/2021) 
    

Sáng: - Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Lãnh đạo UB Các ban TT. HĐ H.T. Liên cơ 

     

Chiều: - Hội nghị lấy ý kiến về lập quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 
Lãnh đạo UB P. TN-MT UB huyện H.T. Liên cơ 

- Hội nghị bổ cứu Đề án sản xuất vụ Hè Thu (sau 

cuộc họp trên) 
Lãnh đạo UB P. NN UB huyện H.T. Liên cơ 

     

Thứ 7 

ngày 15 

- Kiểm tra chỉ đạo cơ sở Lãnh đạo UB Phòng ban UB huyện Cơ sở 

     

C-Nhật 

ngày 16 

     

     

Thứ 2 

ngày 17 

Sáng: - Giao ban Lãnh đạo UBND huyện 
Đ/c CT và 

các PCT UB 
Phòng ban UB huyện P.H. gác 3 UB 

- Tỉnh tổ chức Họp nghe và thống nhất phương án 

xử lý một số nội dung, kiến nghị liên quan đến thu 

gom, vận chuyển, xử lý rác; phương án nâng cấp 

công suất Nhà máy xử lý rác thải tại xã Cẩm 

Quang, huyện Cẩm Xuyên (sau khi có kết luận làm 

việc với Bộ TN và MT) 

Lãnh đạo UB Sở TN-MT UB tỉnh VP. UB tỉnh 

- Hội đồng kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp 

nhận vào làm công chức (cả ngày) 
Lãnh đạo UB Sở Nội vụ UB tỉnh VP. UB tỉnh 

     

Chiều: - Giao ban Thường trực Huyện ủy Đ/c CT UB Các ban Huyện ủy H.T. gác 2 H/U 

     

Thứ 3 

ngày 18 

Sáng: - Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công 

tác thu, chi ngân sách và quản lý tài chính, tài sản 

công, tình hình thực hiện các dự án đầu tư phát triển 

Lãnh đạo UB P. TC-KH UB huyện H.T. Liên cơ 

     

Chiều: - Tỉnh tổ chức họp đánh giá hoạt động 

GDNN và GDTX cấp huyện 
Lãnh đạo UB 

Sở: GD ĐT 

LĐTBXH 
UB tỉnh VP. UB tỉnh 

     

Thứ 4 

ngày 19 

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5     

Sáng: - Tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương học sinh giỏi 

năm học 2020-2021 
Lãnh đạo UB Sở GD ĐT UB tỉnh VP. UB tỉnh 

     

Chiều: - Hội nghị tập huấn về thực hiện Luật xử lí 

vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020 có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01/7/2021 

Đ/c CT UB P. Tư pháp UB huyện H.T. Liên cơ 

- Tỉnh tổ chức Họp nghe kết quả kiểm tra, rà soát, 

giải quyết một số nội dung tồn đọng về đất đai 
Lãnh đạo UB Sở TN-MT UB tỉnh VP. UB tỉnh 

     

Thứ 5 

ngày 20 

Sáng: - Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định 

kỳ tháng 5/2021 theo quy định  
Đ/c CT UB TT. TCD UB huyện Trụ sở TCD 

     

     

Chiều: - Tỉnh tổ chức họp nghe dự thảo Nghị quyết 

TU về hoàn thiện chính quyền điện tử, phát triển 

chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 

Lãnh đạo UB Sở TT-TT UB tỉnh VP. UB tỉnh 
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Thứ 

ngày 
Nội dung công việc 

Lãnh đạo chủ 

trì/tham dự 

Đơn vị 

chuẩn bị 

Cơ quan 

chủ trì 
Địa điểm 

Thứ 6 

ngày 21 

     

Chiều: - Tỉnh tổ chức kiểm tra thực tế nhu cầu đầu 

tư hạ tầng một số CCN để tham mưu phân bổ vốn 

theo Nghị quyết 86/HĐND tỉnh trong năm 2021  

Lãnh đạo UB 
Sở 

C/thương 
UB tỉnh VP. UB tỉnh 

- Tỉnh tổ chức Họp nghe kết quả thanh tra, xử lý 

giao đất trái thẩm quyền; phương án, tiến độ thanh 

tra, kiểm tra đất đai và giải quyết một số nội dung 

tồn đọng về đất đai 

Lãnh đạo UB Sở TN-MT UB tỉnh VP. UB tỉnh 

     

Thứ 7 

ngày 22 

Ngày truyền thống phòng chống thiên tai     

- Kiểm tra chỉ đạo cơ sở Lãnh đạo UB Phòng ban UB huyện Cơ sở 

C-Nhật 

ngày 23 

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
   

Các đơn vị 

bầu cử 

     

Thứ 2 

ngày 24 

Sáng: - Giao ban Lãnh đạo UBND huyện 
Đ/c CT và 

các PCT UB 
Phòng ban UB huyện P.H. gác 3 UB 

- Tỉnh tổ chức Họp nghe báo cáo Quy hoạch tỉnh 

thời kỳ 2021-2030  
Lãnh đạo UB Sở KH-ĐT UB tỉnh VP. UB tỉnh 

     

Chiều: - Giao ban Thường trực Huyện ủy Đ/c CT UB Các ban Huyện ủy H.T. gác 2 H/U 

     

Thứ 3 

ngày 25 

Sáng: - Tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực 

hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Lãnh đạo UB Ban T/giáo Tỉnh ủy VP. Tỉnh ủy 

- Bộ Nội vụ kiểm tra công tác Hội và Quỹ xã hội, 

Quỹ từ thiện 
Lãnh đạo UB Sở Nội vụ UB tỉnh Địa phương 

     

Chiều: - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về 

Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 

các cấp, nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy quản lý đến năm 2025, định hướng đến năm 

2045 và mô hình văn phòng cấp ủy phục vụ chung 

Lãnh đạo UB Ban T/chức Tỉnh ủy VP. Tỉnh ủy 

- Tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án 

1237 và Đề án 150 giai đoạn 2013 - 2020 (tìm kiếm 

quy tập hài cốt liệt sỹ)  

Lãnh đạo UB BCHQS UB tỉnh VP. UB tỉnh 

- Tỉnh tổ chức Họp thống nhất xử lý đơn khiếu nại 

của công dân  
Lãnh đạo UB Thanh tra UB tỉnh VP. UB tỉnh 

     

Thứ 4 

ngày 26 

Sáng: - BTV Tỉnh ủy cho ý kiến ban hành Nghị 

quyết về hoàn thiện chính quyền điện tử, phát triển 

chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 

Lãnh đạo UB Các ban Tỉnh ủy VP. Tỉnh ủy 

     

Chiều: - Tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện 

Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương về đổi mới chính sách pháp luật về đất đai 

Lãnh đạo UB Sở TN-MT Tỉnh ủy VP. Tỉnh ủy 

     

Thứ 5 

ngày 27 

Sáng: - Công bố và triển khai Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ về Đề án thí điểm xây dựng tỉnh 

Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025 

Lãnh đạo UB VP NTM UB tỉnh VP. UB tỉnh 

- Tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Luật 

Nghĩa vụ quân sự năm 2015, giai đoạn 2016 - 2021 
Lãnh đạo UB BCHQS UB tỉnh VP. UB tỉnh 
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Thứ 

ngày 
Nội dung công việc 

Lãnh đạo chủ 

trì/tham dự 

Đơn vị 

chuẩn bị 

Cơ quan 

chủ trì 
Địa điểm 

Chiều: - Họp BTV Tỉnh ủy cho ý kiến về Quy hoạch 

tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 
Lãnh đạo UB Sở KH-ĐT Tỉnh ủy VP. Tỉnh ủy 

- Hội nghị tập huấn công tác quản lí quy hoạch, 

quản lí xây dựng 
Đ/c Anh PCT P. KT-HT UB huyện H.T. Liên cơ 

     

Thứ 6 

ngày 28 

Sáng: - Tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 

26-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-

HD/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật 

trong công tác xử lý các vụ án, vụ việc 

Lãnh đạo UB 
Ban  

Nội chính 
Tỉnh ủy VP. Tỉnh ủy 

     

Chiều: - Kiểm tra chỉ đạo cơ sở Lãnh đạo UB Phòng ban UB huyện Cơ sở 

     

Thứ 7 

ngày 29 

- Kiểm tra chỉ đạo cơ sở Lãnh đạo UB Phòng ban UB huyện Cơ sở 

     

C-Nhật 

ngày 30 

     

     

Thứ 2 

ngày 31 

Sáng: - Giao ban Lãnh đạo UBND huyện 
Đ/c CT và 

các PCT UB 
Phòng ban UB huyện P.H. gác 3 UB 

     

Chiều: - Giao ban Thường trực Huyện ủy Đ/c CT UB Các ban Huyện ủy H.T. gác 2 H/U 

     

Lưu ý: Phần chữ nghiêng là chương trình công tác của tỉnh. 

Nơi nhận: 

- TT. Huyện uỷ, TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện; 

- Văn phòng Huyện uỷ;  

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Công an, Ban CHQS, Trung đoàn 841, Đồn BP Thiên Cầm,  

  Hạt Kiểm lâm, Bệnh viện Đa khoa, Điện lực Cẩm Xuyên, 

  BHXH, Chi cục thuế, Ngân hàng CSXH; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; 

- Cổng/Trang thông tin điện tử của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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