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Ph n th  nh t 

T NH H NH  INH T  – XÃ HỘI QU  I N M 2021 

 I  NH NG   T QUẢ Đ T ĐƯ C 

 Bước vào thực hiện nhiệm vụ qu  I n m 2021  trong điều kiện có nhiều 

khó do d ch bệnh Covid-19 tái b n  ph t ở nhiều tỉnh  thành phố tron  cả nước; 

Quản  Xươn  là một tron  nhữn  huyện có nhiều n ười lao độn , học tập  sinh 

sốn  ở nước n oài  tỉnh n oài về quê tron  d p Tết nên n uy cơ d ch bệnh xâm 

nhập  lây lan trên đ a bàn rất cao. Tron  bối cảnh đó  được sự quan tâm lãnh 

đạo  chỉ đạo tập trun   quyết liệt của Huyện ủy  HĐND huyện; sự nỗ lực  cố 

 ắn   quyết tâm cao của c c cấp chính quyền; sự phối hợp  hỗ trợ tích cực có 

hiệu quả của MTTQ và c c tổ chức đoàn thể c c cấp  lực lượn  vũ tran  và sự 

đồn  thuận của Nhân dân tron  huyện nên t nh h nh kinh tế – xã hội, quốc 

ph n  – an ninh của huyện vẫn  iữ ổn đ nh và có bước ph t triển kh  toàn diện 

trên c c lĩnh vực  kết quả đạt được cụ thể như sau: 

 1  V  kinh tế 

Gi  tr  sản xuất qu  I n m 2021 ước đạt 4.301 tỷ đồn   đạt 24,89% KH, 

t n  16,5% so với c n  kỳ; tron  đó: nôn   lâm  thủy sản t n  8,6%, công 

n hiệp – xây dựn  t n  16,7%  d ch vụ t n  20,7%. Cơ cấu kinh tế chuyển d ch 

đún  hướn : n ành nôn   lâm  thủy sản chiếm 23%   iảm 0,6%; côn  n hiệp – 

xây dựn  đạt 38%, bằn  với CK n m 2020; d ch vụ chiếm 39%  t n  0,6% so 

với CK. Tổn  huy độn  vốn đầu tư ph t triển trên đ a bàn huyện ước đạt 1.329 

tỷ đồn   bằn  22,15% KH  t n  10,3% so với CK.  

 1.1. Sản xuất nôn   lâm n hiệp và thủy sản quý 1 diễn ra tron  điều kiện 

thời tiết tươn  đối thuận lợi. Gi  tr  sản xuất ước đạt 895 tỷ đồn   t n  8,6% so 

với CK; tron  đó  i  tr  sản xuất nôn  n hiệp ước đạt 495 tỷ đồn   t n  9,5%; 

đến nay  toàn huyện đã hoàn thành thu hoạch cây trồn  vụ Đôn   sản lượn  

lươn  thực ước đạt 1 445 n h n tấn  t n  18% so với CK; tổn  diện tích  ieo 

trồn  vụ Chiêm Xuân ước đạt 8.900 ha  bằng 100% KH. C c xã  th  trấn đan  

tích cực ch m sóc  ph n  tr  sâu bệnh  đảm bảo cho cây trồn  sinh trưởn  và 

ph t triển tốt; phon  trào Tết trồn  cây  Đời đời nhớ ơn B c Hồ" nhân d p đầu 

Xuân Tân Sửu được hưởng ứng, triển khai tích cực  toàn huyện trồn  được 

48.750 cây/75.000 cây  đạt 65 % KH.  

 Ch n nuôi tiếp tục ph t triển; côn  t c ph n   chốn  d ch bệnh trên đàn 

gia súc,  ia cầm được t n  cườn   kiểm so t chặt chẽ  đặc biệt d ch tả lợn Châu 
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Phi  d ch cúm AH5N6. Côn  t c tiêm ph n  cho  ia súc   ia cầm đợt 1 được 

triển khai thực hiện; đến n ày 24/3/2021 đã tiêm được 111.800  ia súc   ia cầm, 

đạt 32,03% KH
1
. 

 Sản xuất thủy sản t n  trưởn  cao so với c n  kỳ do thời tiết thuận lợi 

cho khai th c và nuôi trồn  thủy sản;  i  tr  sản xuất ước đạt 392 tỷ đồn   đạt 

25,13% KH  t n  7 4% so với CK; tổn  sản lượn  ước đạt 4.626 tấn  bằn  25 7 

% KH  t n  9 3% so với CK. Côn  t c quản l  tàu c  được t n  cườn ; toàn 

huyện có 342 tàu khai th c thủy sản; 67 tàu côn  suất trên 300 mã lực đủ điều 

kiện hoạt độn  vươn khơi  đ nh bắt dài n ày. 

Chươn  tr nh xây dựn  nông thôn mới (NTM) tiếp tục được quan tâm 

thực hiện; đã kiện toàn BCĐ chươn  tr nh MTQG xây dựng NTM cấp huyện, 

cấp xã. V n ph n  Điều phối NTM huyện đã kiểm tra 09 xã
2
 để rà so t  đ nh  i  

các tiêu chí tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; 04 xã xây dựng NTM nâng 

cao n m 2020 đã tích cực chuẩn b  c c điều kiện để thẩm đ nh, công nhận theo 

quy đ nh. Kế hoạch Chươn  tr nh mỗi xã một sản phẩm OCOP được tập trung 

thực hiện; có 3 sản phẩm nước mắm Cự Nham, moi khô, mắm tôm tham  ia 

đ nh  i   xếp hạn  sản phẩm OCOP đợt 1 n m 2021. Côn  t c ATTP được chú 

trọng, 05 xã
3
 đan  tích cực hoàn thiện hồ sơ  c c tiêu chí để được công nhận xã 

ATTP. 

1.2. Sản xuất côn  n hiệp và xây dựn  duy trì đà trưởn  cao tron  điều 

kiện có nhiều khó kh n; gi  tr  sản xuất n ành côn  n hiệp ước đạt 579 tỷ đồn   

t n  13 3% so với CK  bằn  25 3% KH;  i  tr  sản xuất xây dựn  ước đạt 1.082 

tỷ đồn   t n  18 6% so với CK  bằn  23 8% KH. Sản xuất tiểu thủ côn  n hiệp 

 TTCN  được duy tr   ph t triển  một số n hề TTCN truyền thốn  được mở rộn  

quy mô sản xuất như: Chế biến hải sản  mây tre đan  chiếu cói  c c mặt hàn  thủ 

côn  mỹ n hệ; đã phê duyệt quy hoạch cụm côn  n hiệp (CCN) Cốn  Trúc  

Nham Thạch; bổ sun  CCN Quản  Yên vào mạn  lưới quy hoạch CCN của 

tỉnh; phê duyệt 7 MBQH khu dân cư; hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch đô th  

nghỉ dưỡng khoáng nóng Quảng Yên; hoàn thiện đề án công nhận xã Tiên Trang 

đạt tiêu chí đô th  loại V; xây dựn  Đề  n duy tr  và ph t triển c c sản phẩm  

làn  n hề truyền thốn  trên đ a bàn huyện   iai đoạn 2021-2025; đã phê duyệt, 

khởi công 03 dự án sử dụng ngân sách huyện; hoàn thiện thủ tục đầu tư 28 dự 

án; 60 dự án chuyển tiếp đan  đẩy nhanh tiến độ thi công.  

1.3. N ành d ch vụ có tốc độ t n  trưởn  cao; hoạt độn  thươn  mại diễn 

ra sôi độn   khôn  xảy ra t nh trạn  thiếu hàn   sốt  i  tron  d p Tết n uyên đ n 

Tân Sửu. Tổn  mức b n l  hàn  hóa và và doanh thu d ch vụ trên đ a bàn ước 

đạt 1.350 tỷ đồn   t n  9,9% so với CK. Tổn   i  tr  xuất khẩu qu  I ước đạt 11 

                                                            
1 Tiêm phòng tụ huyết tr n  cho đàn trâu  b  đạt 1.550 con/3.251 con bằn  47,68% KH; lỡ mồm lon  món  cho 

đàn trâu  b  đạt 1.375 con/3.251 con bằn  42,29% KH; vacxin ph n  dại cho đàn chó  mèo nuôi đạt 16.310 

con/18.297 con bằn  89,14% KH; vacxin cúm H5N6 cho đàn  ia cầm đạt 91.600 con/327.047con, bằn  28,01% 

KH; d ch tả cho đàn lợn đạt 2.340 con/9.788 con bằn  23,9%KH; tụ dấu cho đàn lợn đạt 1.450 con/9.788 con 

bằn  14,81% KH. 
2 09 xã  ồm: Tính đến 16/3/2021: Quản  N ọc  Quản  Trườn   Quản  H a  Quản  Khê  Quản  Phúc  Quản  Chính  

Quản  Thạch  Quản  Nham và xã Tiên Trang 
3 05 xã hoàn thiện hồ sơ ATTP  ồm: Quản  Thạch  Quản  Hợp  Quản  Th i và Quản  Khê  
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triệu USD  bằn  27 5% KH. Côn  t c quản l  th  trườn  được t n  cườn ; đã 

kiểm tra  ph t hiện  xử l  14 vụ vi phạm  thu nộp ngân sách trên 58 triệu đồn . 

D ch vụ du l ch mặc dù b  ảnh hưởn  do đại d ch Covid-19 nhưn  qu  I ước đón 

3.500 lượt kh ch  chủ yếu kh ch nội đ a th m quan du l ch tâm linh  t n  2.250 

lượt so với CK; doanh thu du l ch ước đạt 1.400 triệu đồn   t n  300 triệu đồn  

so với CK. 

Huy độn  vốn của quỹ tín dụn  c c xã đạt 225 tỷ đồn , t n  8 tỷ đồn  so với 

CK; tổn  dư nợ tín dụn  trên đ a bàn ước đạt 3.092 tỷ đồn   t n  122 tỷ đồn  so 

với CK
4
. D ch vụ tín dụn   n ân hàng, bưu chính  viễn thôn  tiếp tục ph t triển 

mạnh; doanh thu d ch vụ viễn thôn  ước đạt 11 02 tỷ đồn   đạt 98% KH  t n  8% 

so với CK; doanh thu bưu chính ước đạt 1 4 tỷ đồn   t n  15% so với CK.   

1.4. Thu  chi n ân s ch đảm bảo dự to n được  iao; ước thu NSNN quý I 

ước đạt 114.615 triệu đồn   bằn  13% dự to n huyện  iao  26% dự to n tỉnh 

giao), t n  69 8% so với CK; tron  đó thu thườn  xuyên ước đạt 21.875 triệu 

đồn   bằn  22,6% dự to n tỉnh giao và bằn  20 6% dự to n huyện  iao  t ng 

10% so với CK. Chi ngân sách huyện ước đạt 223.000 triệu đồn   bằn  16% dự 

to n n m; tron  đó chi đầu tư 110.000 triệu đồn , ước đạt 14% KH. Kế hoạch 

vốn đầu tư côn  n m 2021 do huyện quản l  đã được  iao kế hoạch chi tiết sớm  

tạo điều kiện thuận lợi cho c c chủ đầu tư  iải n ân và đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện dự  n;  i  tr  khối lượn  thực hiện ước đạt 85 tỷ đồn   bằn  13% KH vốn 

chi tiết được  iao. Ph t triển doanh n hiệp được quan tâm chỉ đạo; trong quý I 

thành lập mới 21 doanh n hiệp, đạt 21% KH; tổn  vốn điều lệ đ n  k  đạt 77 tỷ 

đồn ; cấp mới 180 ĐKKD hộ  ia đ nh. 

1.5. Côn  t c Q NN về tài n uyên và môi trườn  được quan tâm chỉ đạo; 

đã thực hiện  iao đất  côn  nhận  cấp 199  iấy chứn  nhận quyền sử dụn  đất  

với tổn  diện tích đất 22.902,2m
2
; côn  t c đấu  i  quyền sử dụn  đất tiếp tục 

được đẩy mạnh; tổn  diện tích thực hiện đấu  i  gần 2,7 ha, số tiền thu được  ần 

160 tỷ đồn ; đã phê duyệt đấu  i  quyền sử dụn  c c mặt bằn  quy hoạch 6 xã
5
, 

với 554 lô, tổn  diện tích 74.724 9m
2
. Côn  t c GPMB được tập trun  chỉ đạo 

quyết liệt  đã thu hồi 105.119 5m
2  
đất để GPMB. Đẩy mạnh cấp GCN QSD đất; 

đã thốn  kê được 1.945 trườn  hợp  iao đất khôn  đún  thẩm quyền ở các xã, 

th  trấn.  

Côn  t c bảo vệ môi trườn  được quan tâm chỉ đạo và có chuyển biến tích 

cực; mặc d  tron  d p Tết lượn  r c thải sinh hoạt nhiều nhưn  đã thu gom, vận 

chuyển về nơi tập kết  khôn  để tồn đọn   ây ô nhiễm môi trườn .  

2  V  văn h   – xã hội 

2.1. Hoạt độn  v n hóa  thôn  tin tập trun  tuyên truyền c c nhiệm vụ 

chính tr   sự kiện quan trọn   n ày lễ lớn của đất nước  của huyện; đã làm tốt côn  

t c thôn  tin  tuyên truyền phục vụ Đại hội Đản  toàn quốc lần thứ XIII; t n  

cườn  tuyên truyền c c biện ph p ph n   chốn  d ch Covid-19  côn  t c bầu cử 

                                                            
4 Dư nợ của n ân hàn  NN&PTNT chi nh nh Nam Thanh Hóa đạt 2.250 tỷ đồn   t n  40 tỷ; dư nợ chi nh nh n ân hàn  

Côn  thươn  đạt 340 tỷ đồn   t n  70 tỷ; dư nợ của ph n   iao d ch n ân hàn  CSXH đạt 437 tỷ đồn   t n  7 tỷ; quỹ 

t nh thươn  65 tỷ đồn   t n  5 tỷ so với CK.  
5 Gồm Quản  Trạch  Quản  N ọc  Quản   ưu  Quản  Phúc  Quản  Đ nh  Quản  Hải  Quản  Giao  
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đại biểu Quốc hội và HĐND c c cấp  nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền trực 

quan hơn 1.345m
2
 tranh cổ độn ; 20 b n  zôn  200 hồn  kỳ ..; cộn  t c đưa tin 

trên Đài Ph t thanh và Truyền h nh tỉnh  Cổn  thôn  tin điện tử huyện. Côn  t c 

bảo tồn  tôn tạo ph t huy  i  tr  di tích l ch sử và xây dựn  đời sốn  v n hóa cơ sở 

được quan tâm thực hiện; phon  trào thể dục  thể thao quần chún  tiếp tục được 

duy tr , đảm bảo yêu cầu ph n   chốn  d ch; thể thao thành tích cao đạt 01HCB 

và 02 HCĐ. 

2.2. N ành Gi o dục tích cực chỉ đạo  t n  cường kiểm tra, giám sát các 

nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, v a đảm bảo công tác phòng, 

chống d ch Covid-19. Chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững; xếp loại học 

sinh mầm non đạt 84.1%  t n  0.2% so với CK; xếp loại phẩm chất  n n  lực 

học sinh tiểu học đạt 99.6%, t n  0.2% so với CK; xếp loại học lực trung bình 

trở lên học sinh THCS đạt 96.6%, giảm 0.3% so với CK; xếp loại hạnh kiểm t  

khá trở lên đạt 98.7%  t n  0.5% so với CK. Công tác bồi dưỡng giáo viên, học 

sinh giỏi được chú trọng, có 12 giáo viên mầm non đạt giáo viên dạy giỏi cấp 

tỉnh; 524 học sinh đạt giải trong kỳ giao lưu câu lạc bộ lớp 5, lớp 8 n m học 

2020-2021. 

2.3. N ành y tế đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các 

biện pháp phòng, chống d ch bệnh Covid-19  khôn  để d ch bệnh xâm nhập, lây 

lan trên đ a bàn huyện; đã theo dõi, giám sát chặt chẽ  21.987 n ười về quê trong 

d p Tết; tổ chức lấy 418 mẫu xét nghiệm của c c đối tượng nghi nhiễm đều cho 

kết quả âm tính. Côn  t c kh m  chữa bệnh cho Nhân dân được thực hiện 

thường xuyên; đã kh m và chữa bệnh cho 50.707 lượt n ười, điều tr  24.759 

lượt n ười; kiểm tra 32 cơ sở y dược tư nhân  42 cơ sở sản xuất  chế biến  kinh 

doanh thực phẩm  ph t hiện và xử l  3 cơ sở vi phạm, thu nộp n ân s ch 6 triệu 

đồn . Công tác BHYT được triển khai thực hiện, tỷ lệ dân số tham gia BHYT 

đạt 85%. 

 2.4. N ành  ao độn   Thươn  binh và Xã hội triển khai thực hiện đầy đủ  

k p thời chế độ  chính s ch an sinh xã hội; đã chi trả chế độ trợ cấp cho 4.292 

đối tượn  n ười có côn  với c ch mạn   trên 10.000 đối tượn  bảo trợ xã hội 

với tổn  số tiền  ần 40 tỷ đồn ; tặn  18.176 suất quà cho c c  ia đ nh chính 

s ch  hộ n hèo  cận n hèo  đối tượn  bảo trợ xã hội  n ười cao tuổi  tr  em có 

hoàn cảnh khó kh n  với tổn  số tiền trên 6 5 tỷ đồn . Tron  qu  I  đã  iải quyết 

việc làm cho 677 lao độn   đạt 21 5% KH  tron  đó xuất khẩu 80 lao độn   đạt 

20% KH  t n  45% so với CK; tỷ lệ lao độn  qua đào tạo đạt 75 3%; tỷ lệ lao 

độn  nôn  n hiệp tron  tổn  lao độn  23%; cấp   ia hạn 53.100 th  BHYT cho 

c c đối tượn  chính s ch. Các xã  th  trấn chủ độn  xây dựn   triển khai kế 

hoạch  iảm n hèo và hướn  dẫn thực hiện côn  t c tr  em  côn  t c b nh đẳn  

 iới n m 2021.  

3  V  công tác cải cách hành chính, tư pháp, thanh tra, giải qu ết   n 

thư khiếu nại, tố cáo củ  công dân 

Công tác tổ chức, bộ m y  biên chế được quan tâm chỉ đạo  kiện toàn;  iải 

quyết chế độ chính s ch 8 đối tượn ; thực hiện quy tr nh bổ nhiệm lại cấp phó; 

cải c ch hành chính được đẩy mạnh; thực hiện n hiêm túc việc tiếp nhận và xử 
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lý hồ sơ trên hệ thốn  một cửa điện tử  đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền  iải quyết. Bộ phận một cửa đã tiếp nhận 593 hồ sơ  đã  iải quyết 

đún  hạn 581 hồ sơ  đạt 97 9%;  iải quyết 160 hồ sơ d ch vụ côn  trực tuyến 

mức độ 3  đạt 100% KH; 36 hồ sơ mức độ 4  đạt 100% KH. 

UBND huyện đã ban hành c c v n bản chỉ đạo triển khai nhiệm vụ côn  

tác tư ph p n m 2021; hoàn thành việc đ nh  i   xếp loại 26 xã  th  trấn đạt 

chuẩn tiếp cận ph p luật n m 2020; tổ chức triển khai côn  t c tư ph p n m 

2021 và N h  đ nh số 137/2020 của Chính phủ về quản l  sử dụn  ph o; hoàn 

thành dự thảo Đề  n  Nân  cao chất lượn  côn  t c phổ biến   i o dục ph p luật 

trên đ a bàn huyện   iai đoạn 2021-2025". Côn  t c thi hành  n được đẩy mạnh; 

tổn  số việc phải thi hành 506 việc  t n  17% so với CK; đã  iải quyết 133 việc, 

đạt 41,05% KH; số tiền thu được trên 1,5 tỷ đồn . 

 Côn  t c tiếp côn  dân   iải quyết đơn thư khiếu nại  tố c o của côn  dân 

được t n  cườn   nhất là đơn thư liên quan đến đất đai  n uồn nhân sự  iới thiệu 

ứn  cử đại biểu HĐND c c cấp; đã thực hiện 02 cuộc thanh tra chuyển tiếp của 

n m 2020  ban hành 02 kết luận thanh tra. Theo dõi chặt chẽ c c đ a bàn có đơn 

thư khiếu nại  tố c o liên quan đến nhân sự  iới thiệu ứn  cử đại biểu HĐND 

như Quản  Yên  Tiên Tran   Quản  Nham  Quản   ộc. Thực hiện tiếp 28 lượt 

côn  dân với 35 n ười  28 vụ việc; t n  14 lượt  23 n ười  20 vụ việc so với 

CK; tiếp nhận 28 đơn với 28 vụ việc   iảm 14 đơn, 14 vụ việc so với CK. Công 

t c ph n   chốn  tham nhũn   thực hành tiết kiệm  chốn  lãn  phí tiếp tục được 

quan tâm chỉ đạo  trên đ a bàn huyện khôn  ph t hiện vụ việc tham nhũn . 

4  V  quốc phòng – an ninh 

 ực lượn  vũ tran  duy tr  và thực hiện n hiêm c c chế độ trực SSCĐ; đã 

hoàn thành tuyển chọn  ph t lệnh và bàn giao 187 thanh niên nhập n ũ đảm bảo 

chỉ tiêu được  iao; đón 172 quân nhân hoàn thành NVQS trở về đ a phương 

đ n  k  n ạch dự b  độn  viên theo quy đ nh. Xây dựn  kế hoạch thực hiện 

nhiệm vụ quốc ph n  - an ninh n m 2021; đã chuẩn b  tốt mọi mặt phục vụ 

nhiệm vụ ra quân huấn luyện và luyện tập chuyển trạn  th i sẵn sàn  chiến đấu 

theo chỉ đạo  hướn  dẫn của cấp trên. 

T nh h nh an ninh trên c c tuyến  lĩnh vực được bảo đảm ổn đ nh  khôn  

xảy ra c c vụ việc  đột xuất    bất n ờ .  ực lượn  Côn  an tiếp tục triển khai 

thực hiện quyết liệt c c phươn   n  kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh  an toàn 

và thành côn  đại hội Đản  toàn quốc lần thứ XIII  Tết N uyên đ n Tân Sửu 

2021. Mở đợt cao điểm tấn côn  trấn  p quyết liệt c c loại tội phạm và tệ nạn xã 

hội  thành lập c c tổ tuần tra  lập chốt kiểm so t để ph n  n  a  n  n chặn và 

xử l  n hiêm c c hành vi vi phạm về ph o  vũ khí  vật liệu nổ; đảm bảo trật tự 

ATGT, trật tự côn  cộn   ph n  ch y chữa ch y; phon  trào toàn dân bảo vệ an 

ninh tổ quốc tiếp tục được củn  cố và ph t huy hiệu quả  100% xã  th  trấn đạt 

tiêu chí an toàn về ANTT. Quý I đã ph t hiện  điều tra  xử l  27 vụ phạm ph p 

h nh sự   iảm 5 vụ  bằn  15,6% so với CK ; bắt  iữ 10 vụ phạm tội về ma túy; 

04 vụ phạm tội về kinh tế  môi trườn ; tai nạn  iao thôn  xảy ra 22 vụ  làm chết 

5 n ười  b  thươn  9 n ười  t n  2 vụ  1 n ười chết   iảm 2 n ười b  thươn  . 

5. V  công tác b u cử  
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Côn  t c bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND c c cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức  triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ  chất 

lượn ; số lượn   thành phần  cơ cấu nhân sự  iới thiệu ứn  cử đại biểu HĐND 

c c cấp theo hướn  dẫn của Trun  ươn   của Tỉnh và quy đ nh của ph p luật về 

bầu cử. UBND huyện đã thành lập Ủy ban bầu cử  c c Tiểu ban An ninh trật tự, 

Tiểu ban thông tin, tuyên truyền  Tiểu ban  iải quyết khiếu nại tố c o; UBBC 

huyện đã thành lập Tổ  iúp việc cho UBBC; ấn đ nh c c đơn v  bầu cử  số đại 

biểu được bầu ở mỗi đơn v  bầu cử; thành lập 9 ban bầu cử; phân côn  nhiệm vụ 

cho c c thành viên Ủy ban bầu cử; thành lập 10 đoàn kiểm tra côn  t c bầu cử; 

ban hành kế hoạch triển khai côn  t c bầu cử  kế hoạch kiểm tra  kế hoạch tập 

huấn  hướn  dẫn n hiệp vụ bầu cử; đã thu được 88 hồ sơ n ười được  iới thiệu 

ứn  cử đại biểu HĐND huyện; 1.632/1.641 hồ sơ n ười được  iới thiệu ứn  cử 

đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.  

  m   i, m       h u tá    ng  ớn        h  ovi -   nhưng t nh h nh  inh 

t -    h i qu    năm 202      huy n nh n  hung  n   nh và    bướ  phát triển 

 há toàn  i n trên  á   ĩnh vự ; m t số  hỉ tiêu  h  y u về  inh t  như giá tr  sản 

 uất, huy   ng vốn  ầu tư, thu ngân sá h nhà nướ  trên     bàn    tố     tăng 

trương   o so với   ng  ỳ    i    h  ovi -    i n bi n ph   t p nhưng với sự 

 hỉ   o quy t  i t và hi u quả      uy n  y,      huy n, sự  ố g ng      á  

 ấp,  á  ngành và sự   ng   ng,  hi  s       hân  ân,   ng   ng  o nh nghi p, 

t i     bàn  h ng  ể  ảy r  t nh tr ng  âm nhập,  ây   n    h b nh.  á   ĩnh vự  

văn h       huyển bi n ti n b ;  n sinh    h i  ư    hăm  o;   i sống Nhân  ân 

 ư    ải thi n   n ninh  h nh tr , trật tự  n toàn    h i trên     bàn  ư    ảm 

bảo.   ng tá  bầu  ử   i biểu Quố  h i  h   XV và   i biểu       á   ấp 

nhi m  ỳ 202 -2026  ư   thự  hi n theo  úng    ho  h  ề r   
 

II  NH NG H N CH , Y U   M 

Bên cạnh nhữn  kết quả đạt được  t nh h nh kinh tế - xã hội qu  I của 

huyện vẫn c n nhữn  hạn chế  yếu k m  đó là: 

1. Tiến độ thực hiện của một số dự  n  côn  tr nh sử dụn  vốn đầu tư 

công còn chậm  do vướn  mắc tron   iải phón  mặt bằn  k o dài chưa được 

 iải quyết dứt điểm và nhà thầu chưa tập trun  vật tư  m y móc  phươn  tiện  

nhân lực để thi côn . 

2. Tiến độ  iải quyết khó kh n  vướn  mắc liên quan đến  iải phón  mặt 

bằn  của c c dự  n c n chậm  c n lún  tún  tron  rà so t  hoàn chỉnh hồ sơ  thủ 

tục thực hiện phươn   n cưỡn  chế nên kết quả chưa có nhiều chuyển biến. 

 3. Ph t triển đô th   ặp khó kh n do phải điều chỉnh đề  n côn  nhận xã 

Tiên Tran   Quản  Nham  Quản  Thạch đạt tiêu chí đô th  loại V; Quy hoạch 

chun  th  trấn Tân Phon  chậm được phê duyệt, ảnh hưởn  đến việc triển khai 

c c dự  n ph t triển đô th   dự  n hạ tần  trọn  điểm trên đ a bàn huyện. 

4. Việc chấp hành thực hiện Chỉ th  27-CT/TW của Bộ Chính tr  về thực 

hiện nếp sốn  v n minh tron  việc cưới  việc tan  và lễ hội ở một đơn v  thực 

hiện chưa n hiêm túc; vẫn c n một vài đ a phươn  chưa thực hiện quyết liệt  

đồn  bộ c c biện ph p ph n   chốn  d ch Covid-19. 
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5. Việc xây dựn  kế hoạch thực hiện Chươn  tr nh  iảm n hèo nhanh và 

bền vữn  n m 2021 một số xã c n chậm; côn  t c xuất khẩu lao độn  nước 

n oài  ặp nhiều khó kh n do ảnh hưởn  của đại d ch Covid-19. 

 6. Việc  iải quyết đơn thư khiếu nại  tố c o tiến độ còn chậm  chưa đ p 

ứn  yêu cầu (xã Tiên Tran   Quản  Phúc  Quản  Yên); trật tự an toàn  iao 

thôn  c n tiềm ẩn phức tạp  tai nạn  iao thôn  có chiều hướn   ia t n . 

  7. Tiến độ xây dựn  xã NTM nân  cao  thôn NTM kiểu mẫu còn chậm; 

một số xã chưa thực sự quan tâm duy trì, nâng cao các tiêu chí NTM, NTM nâng 

cao  NTM kiểu mẫu  Quản  Thạch  Quản  Th i... . 

8. Kết quả thực hiện d ch vụ côn  trực tuyến có tỷ lệ đạt thấp so với c c  

huyện  th  xã  thành phố tron  tỉnh. 

 9. Tiến độ chuẩn b  c c nội dun   đề  n tron  Chươn  tr nh côn  t c của 

UBND huyện  Chủ t ch UBND huyện  c c nhiệm vụ Chủ t ch  c c Phó Chủ t ch 

UBND huyện  iao nh n chun  c n chậm  chưa đ p ứn  yêu cầu.  

 h ng h n  h , y u   m nêu trên    nguyên nhân  há h qu n  o ảnh 

hưởng       i    h  ovi -   tái b ng phát, song nguyên nhân  h  qu n  à  h  

y u  o t nh    thể, quy t  i t trong  ử   , giải quy t   ng vi   ở m t số ph ng, 

b n, ngành  huyên m n  ấp huy n;       á    , th  trấn  hư    o; năng  ự , 

  th   trá h nhi m     m t số  án b ,   ng  h     n h n  h ;   ng tá  phối 

h p thự  hi n nhi m v  gi a m t số  ơn v   hư   h t  h ; vi   thự  hi n  h     

th ng tin, báo  áo     ú ,    nơi  hư   ư   nghiêm tú , ảnh hưởng   n  hất 

 ư ng, hi u quả trong   ng tá   hỉ   o,  iều hành thự  hi n nhi m v . 

 

Ph n th  h i 

NHIỆM V  TRỌNG TÂM QU  II N M 2021 

Tron  thời  ian tới  dự b o d ch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp  

chưa x c đ nh được thời điểm kết thúc. Nhữn  ảnh hưởn  tiêu cực n ày càn  rõ 

n t đến nhiều mặt của đời sốn  kinh tế - xã hội; c c hoạt độn  xuất nhập khẩu  

lưu thôn   vận chuyển hàn  hóa, hành kh ch và c c lĩnh vực như y tế   i o dục  

v n hóa  thể thao  lưu trú   n uốn ; d ch bệnh làm  i n đoạn hoạt độn  sản xuất  

kinh doanh,  ây khó kh n tron  việc thực hiện c c nhiệm vụ  mục tiêu n m 2021. 

Trước diễn biến d ch bệnh nêu trên  c c cấp  c c n ành cần tập trun  thực 

hiện thành côn  mục tiêu k p  v a ph n   chốn  d ch Covid-19  v a ph t triển 

kinh tế – xã hội   tổ chức thành côn  cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

bầu cử đại biểu HĐND c c cấp nhiệm kỳ 2021-2026; x c đ nh rõ quyết tâm chính 

tr   nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất; tron  đó tập trun  thực hiện tốt một số nhiệm 

vụ trọn  tâm sau: 

1. Tập trung chỉ  ạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống, kiểm 

soát dịch bệnh tr n  ị  bàn,  ặc biệt là dịch bệnh Covid-19 

Tiếp tục thực hiện quyết liệt  mạnh mẽ  hiệu quả c c biện ph p ph n   

chốn  d ch bệnh, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy  UBND tỉnh  Chủ t ch UBND tỉnh, 

Ban Thườn  vụ Huyện ủy  UBND huyện  Chủ t ch UBND huyện  Ban chỉ đạo 
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ph n   chốn  d ch Covid-19 huyện, đảm bảo thực hiện thắn  lợi mục tiêu k p 

v a ph n   chốn  d ch hiệu quả  v a ph t triển kinh tế - xã hội. Theo dõi chặt chẽ 

diễn biến d ch bệnh, k p thời xây dựn  phươn   n  k ch bản  k p thời ứn  phó với 

t nh huốn  d ch bệnh tron  t nh h nh mới. Duy tr  c c hoạt độn  của Tổ  i m s t 

c c cấp  nhất là Tổ  i m s t thôn  khu phố; nắm chắc c c đối tượn  t  nước 

n oài  tỉnh n oài trở về đ a phươn  và yêu cầu khai b o y tế theo quy đ nh; cươn  

quyết xử l  n hiêm c c trườn  hợp vi phạm quy đ nh về ph n   chốn  d ch.  

Vận độn   hướn  dẫn nhân dân  cộn  đồn  doanh n hiệp trên đ a bàn 

huyện tích cực tham  ia côn  t c ph n   chốn  d ch Covid-19, tự  i c khai b o 

với cơ quan chức n n  nếu có tiền sử đến v n  có d ch; tiền sử tiếp xúc với 

n ười nhiễm  n hi nhiễm Covid-19; chủ độn  ph t hiện   i m s t cộn  đồn  và 

tích cực thực hiện c c biện ph p ph n   chốn  đại d ch Covid-19 theo chỉ đạo  

hướn  dẫn của n ành Y tế. 

 2. Tập trung tháo gỡ kh  khăn, vướng mắc,  ẩ  mạnh sản xu t kinh 

doanh;  ẩ  nh nh nh nh tiến  ộ thực hiện và giải ngân các dự án   u tư 

công 

Tập trun  chỉ đạo ch m sóc  bảo vệ cây trồn  vụ Xuân đảm bảo khi thu 

hoạch có n n  suất  sản lượn  cao  hoàn thành chỉ tiêu sản lượn  lươn  thực 

n m 2021. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm ph n  cho đàn  ia súc   ia cầm; t n  

cườn  biện ph p ph n   chốn  d ch tả lợn Châu phi  d ch cúm AH5N6  bệnh 

viêm da nổi cục trên trâu  b ; kiểm so t chặt chẽ việc mua b n  vận chuyển   iết 

mổ  ia súc   ia cầm để n  n chặn d ch bệnh xâm nhập  b n  ph t tron  M a 

Hè; triển khai nạo v t kênh mươn  nội đồn   khơi thôn  d n  chảy  đảm bảo 

nước tưới cho sản xuất và sinh hoạt  tiêu tho t nước tron  m a mưa bão; rà so t  

chuẩn b  vật tư  phươn  tiện  xây dựn  phươn   n ph n   chốn  bão  lụt n m 

2021  nhất là c c đ a bàn trọn  điểm  khu vực xun  yếu có n uy cơ mất an toàn  

 ây thiệt hại về n ười và tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Khẩn trươn  triển 

khai thực hiện kế hoạch ph t triển nôn  n hiệp, chươn  tr nh mỗi xã một sản 

phẩm OCOP; rà so t  sửa đổi  bổ sun  cơ chế  chính s ch hỗ trợ để đẩy nhanh 

tiến độ xây dựn  NTM nân  cao  thôn NTM kiểu mẫu, xã ATTP.  

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lập và tr nh duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu 

dân cư  t i đ nh cư; thẩm đ nh dự  n  b o c o kinh tế kỹ thuật c c dự  n đầu tư hạ 

tần  kỹ thuật  khu dân cư  t i đ nh cư để tr nh duyệt theo quy đ nh. T n  cườn  

kiểm tra  đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tần  kỹ thuật  hạ 

tần  khu dân cư  t i đ nh cư. T n  cườn  hướn  dẫn  đôn đốc hoàn thiện hồ sơ  

thủ tục côn  nhận làn  n hề TTCN.  

Tập trun   iải quyết khó kh n  vướn  mắc tron  côn  t c  iải phón  mặt 

bằn  phục vụ c c dự  n  như đền b   iải phón  mặt bằn  tài sản  vật kiến trúc 

trên đất lúa  thu hồi đất n oài mốc ... rà so t  hoàn thiện hồ sơ cưỡn  chế  iải 

phón  mặt bằn  đối với c c trườn  hợp vướn  mắc k o dài; ưu tiên đầu tư hạ 

tần  c c khu t i đ nh cư để đẩy nhanh tiến độ  iải phón  mặt bằn ; hoàn chỉnh hồ 

sơ  v n bản x c minh nộp tiền sử dụn  đất  việc phân loại hồ sơ cấp  iấy chứn  
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nhận quyền sử dụn  đất đối với c c trườn  hợp  iao đất khôn  đún  thẩm quyền; 

triển khai kế hoạch thực hiện đo đạc bản đồ đ a chính cho 7 xã c n lại; tổ chức 

triển khai có hiệu quả kế hoạch thu  om  vận chuyển chất thải, rác thải sinh hoạt 

trên đ a bàn; k p thời n  n chặn   iải quyết c c sự cố  ây ô nhiễm môi trườn   

ảnh hưởn  tiêu cực đến hoạt độn  sản xuất và đời sốn  của Nhân dân. 

Tập trun  rà so t tiến độ  iải n ân c c côn  tr nh  dự  n sử dụn  vốn n ân 

s ch nhà nước  k p thời tham mưu đề xuất điều chuyển vốn của c c dự  n chưa đủ 

điều kiện  iải n ân cho c c dự  n có nhu cầu vốn  c c dự  n cần đẩy nhanh tiến 

độ  ph t huy hiệu quả đầu tư  nhất là đối với c c dự  n đầu tư hạ tần  kỹ thuật khu 

dân cư để tổ chức đấu  i  đất  tạo n uồn thu bổ sun  vốn đầu tư ph t triển; t n  

cườn  đôn đốc thu tiền đấu  i  quyền sử dụn  đất  phấn đấu tron  qu  II n m 

2021 hoàn thành thu 800 tỷ đồn  t  n uồn đấu  i  quyền sử dụn  đất; hủy kết 

quả trún  đấu  i  đất đối với c c trườn  hợp khôn  hoàn thành n hĩa vụ tài chính 

về đất theo quy đ nh. 

3. Nâng c o ch t lượng các hoạt  ộng văn h   - xã hội; qu n tâm giải 

qu ết việc làm,  ảm bảo  n sinh xã hội, nâng c o  ời sống nhân dân 

Đẩy mạnh thôn  tin  tuyên truyền về bầu cử; c c biện ph p ph n   chốn  

d ch bệnh trên n ười  trên đàn  ia súc   ia cầm  nhất là d ch bệnh Covid-19, 

bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu  b  ...hướn  dẫn c c khu  điểm du l ch làm 

tốt côn  t c chuẩn b   tổ chức tốt c c hoạt độn  du l ch d p hè n m 2021 như: 

đầu tư  sửa chữa  nân  cấp cơ sở vật chất  đào tạo  bồi dưỡn   hướn  dẫn kỹ 

n n   iao tiếp  ứn  xử cho đội n ũ lễ tân  phục vụ ở c c nhà hàn   kh ch sạn  cơ 

sở lưu trú trên đ a bàn. Chủ độn  đấu mối với đơn v  tư vấn hoàn chỉnh Đề  n 

ph t triển sản phẩm du l ch huyện Quản  Xươn ; xây dựn  Đề  n đặt tên đườn  

phố và c c côn  tr nh côn  cộn  trên đ a bàn th  trấn Tân Phon ; chuẩn b  tốt 

c c điều kiện tham gia các môn thi đấu  iải thể thao trong khuôn khổ Đại hội 

TDTT cấp tỉnh.  

Thực hiện tốt công tác dạy và học, kết hợp thực hiện tốt công tác phòng, 

chống d ch Covid-19. Tham gia tập huấn và nghiên cứu, lựa chọn sách giáo 

khoa mới lớp 1, lớp 2, lớp 6. Tập trung chỉ đạo các cấp học, bậc học hoàn thành 

chươn  tr nh  iảng dạy n m học 2020-2021; khẩn trươn  xây dựng Đề án huy 

động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất nâng cao chất lượn  trường chuẩn 

quốc gia   iai đoạn 2021-2025; thành lập Ban chỉ đạo  phươn   n tổ cho kỳ thi 

THPT Quốc gia 2021; thi tuyển sinh vào  lớp 10 THPT n m học 2021- 2022. 

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của d ch bệnh Covid-19  d ch bệnh 

tron  M a Hè; b m s t chỉ đạo của Trun  ươn   của tỉnh triển khai thực hiện tốt 

c c biện ph p ph n   chốn  d ch trên đ a bàn  nhất là khi có t nh huốn  d ch 

bệnh mới ph t sinh  tron  thời  ian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

HĐND c c cấp; bố trí trực 24/24 phòng, chống d ch và đ p ứng nhu cầu khám, 

chữa bệnh cho Nhân dân; tiếp tục quản l   nân  cao chất lượn  kh m, chữa bệnh 

ở c c cơ sở y tế  đẩy mạnh ứn  dụn  c c kỹ thuật mới tron  kh m và điều tr . 
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T n  cường công tác quản l  nhà nước về hành nghề y dược tư nhân  vệ sinh an 

toàn thực phẩm, nâng cao tỷ lệ n ười dân tham gia BHYT. 

Tổ chức thực hiện đầy đủ  k p thời chế độ chính s ch  chế độ ưu đãi n ười 

có công; đẩy mạnh c c phon  trào  Đền ơn đ p n hĩa    Uốn  nước nhớ n uồn  

nhằm huy độn  mọi n uồn lực tron  xã hội  cộn  đồn  nhà nước ch m sóc 

n ười có côn  với c ch mạn ; rà soát, thốn  kê, lập danh s ch  ia đ nh hộ 

n hèo  n ười có hoàn cảnh khó kh n  có nhu cầu hỗ trợ xây dựn  nhà ở để kêu 

 ọi vận độn  hỗ trợ. Triển thực hiện kế hoạch điều tra cun   cầu lao độn ; tích 

cực  chủ độn  mở c c lớp đào tạo n hề lao độn  nôn  thôn và n ười khuyết tật 

n m 2021; phối hợp với c c doanh n hiệp tổ chức c c hội n h  tuyên truyền 

xuất khẩu lao độn  trên đ a bàn c c xã  th  trấn. 

4. Nâng c o ch t lượng  ội ngũ cán bộ, công ch c, vi n ch c; siết chặt 

kỷ cư ng,  ẩ  mạnh cải cách hành chính; giải qu ết c  hiệu quả khiếu nại, 

tố cáo tạo môi trường ổn  ịnh  ể phát triển kinh tế - xã hội 

Tập trun  giải quyết tốt c c chế độ, chính s ch cho c n bộ  côn  chức  

viên chức và n ười lao độn . Xây dựn  phươn   n tuyển dụn  viên chức ngành 

 i o dục đ p ứn  nhu cầu  i o viên n ay đầu n m học 2021-2022. Tổ chức triển 

khai  thực hiện kế hoạch kiểm tra  đôn đốc việc thực hiện c c nhiệm vụ UBND 

huyện  Chủ t ch UBND huyện  iao. T n  cườn  kiểm tra thực thi côn  vụ  thực 

hiện cải c ch hành chính của c c cơ quan  đơn v  trên đ a bàn huyện. 

Xây dựn  và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra côn  t c tư ph p n m 

2021. Tổ chức hội n h  phổ biến GDP  về bầu cử Quốc hội và HĐND c c cấp  

h a  iải ở cơ sở và  iải quyết khiếu nại, tố c o. Tổ chức tập huấn n hiệp vụ phổ 

biến  i o dục ph p luật  h a  iải cơ sở cho côn  chức tư ph p cấp xã.  

Tập trun   iải quyết c c vụ việc khiếu nại  tố c o phức tạp  k o dài; rà 

so t c c vụ việc c n tồn đọn , k p thời có phươn   n  iải quyết tr nh phát sinh 

đơn thư vượt cấp. C c cơ quan  đơn v  được  iao  iải quyết đơn thư t n  cườn  

tr ch nhiệm  chủ độn   iải quyết đơn thư đún  hạn để trả lời côn  dân. Tiến 

hành thanh tra xây dựn  cơ bản c c côn  tr nh theo kế hoạch thanh tra n m 

2021. T n  cườn  chỉ đạo  làm tốt côn  t c tiếp nhận   iải quyết đơn thư khiếu 

nại  tố c o liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND c c cấp. 

5. Tăng cường  ảm bảo quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội, tạo môi trường thuận lợi  ể thúc  ẩy phát triển kinh tế - xã hội 

T n  cườn  lực lượn   chủ độn  nắm chắc t nh h nh an ninh trên c c 

tuyến  lĩnh vực  đ a bàn trọn  điểm; duy trì và thực hiện tốt các chế độ trực sẵn 

sàng chiến đấu, khôn  để xảy ra b  động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với các lực 

lượng bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND c c cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng kế 

hoạch tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện bảo đảm an toàn tuyệt đối về 

n ười và vũ khí tran  b . Hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục xây dựn  trường bắn và thao 

trường huấn luyện cho lực lượn  vũ tran . Tổ chức hội thi nhận thức về pháp luật 

dân quân tự vệ, lựa chọn đội tuyển tham gia hội thi cấp tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công 
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tác xét duyệt hồ sơ chính sách theo Quyết đ nh số 49/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Tập trun  triển khai c c phươn   n  kế hoạch bảo đảm bảo ANTT; mở đợt 

cao điểm tấn côn  trấn  p quyết liệt c c loại tội phạm  kiềm chế  làm  iảm tội 

phạm và tệ nạn xã hội  khôn  để xảy ra c c vụ  n n hiêm trọn   ây dư luận xấu 

tron  nhân dân; đảm bảo trật tự an toàn  iao thôn   trật tự côn  cộn   ph n  

ch y chữa ch y; ph t độn  sâu rộn  phon  trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây 

dựn  khu dân cư  xã  th  trấn  cơ quan  doanh n hiệp  nhà trườn  an toàn về an 

ninh trật tự. Hoàn thành việc cấp c n cước côn  dân  ắn chíp và xây dựn  cơ sở 

dữ liệu quốc  ia về dân cư  đảm bảo tiến độ  thời  ian quy đ nh. 

6. Tiếp tục chỉ  ạo, triển kh i nghiêm túc, với tinh th n chủ  ộng, 

khẩn trư ng, dân chủ,  úng Luật công tác b u cử Đại biểu Quốc hội kh   

XV và b u cử  ại biểu HĐND các c p nhiệm kỳ 2021-2026 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 01/KH-UBBC n ày 

29/01/2021 của Ủy ban bầu cử huyện về nhiệm vụ công tác bầu cử; kế hoạch tập 

huấn  hướn  dẫn n hiệp vụ bầu cử  kế hoạch thôn  tin  tuyên truyền  kế hoạch 

 iải quyết đơn thư khiếu nại  tố c o  kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự  kế hoạch 

kiểm tra   i m s t côn  t c bầu cử; chuẩn b  tốt c c điều kiện để tổ chức thành 

công ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND c c cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026; đôn đốc  kiểm tra c c xã  th  trấn thành lập tổ bầu cử; niêm yết 

danh s ch cử tri; tổn  hợp  b o c o kết quả hiệp thươn  lần 3; hướn  dẫn lập và 

côn  bố danh s ch chính thức nhữn  n ười ứn  cử đại biểu HĐND cấp xã theo 

t n  đơn v  bầu cử; phân bổ tài liệu bầu cử  phiếu bầu  kiểm tra việc niêm yết 

danh sách chính thức nhữn  n ười ứn  cử; xây dựn  k ch bản chi tiết  chươn  

trình; chuẩn b  tốt c c điều kiện tổ chức thành công n ày bầu cử 23/5/2021./. 

Nơi nhận:                      CHỦ TỊCH  
- UBND tỉnh  để b/c);               

- TTr Huyện uỷ  HĐND huyện  để bc ; 

- Chủ t ch  c c PCT UBND huyện; 

- C c n ành  đơn v  cấp huyện;                                                      

- UBND c c xã  th  trấn; 

- Chánh VP, Phó CVP;               
-  ưu: VT, VP.                 
               Ngu  n Đ c Thịnh                                                                                
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