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BÁO CÁO 

Kết quả kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XVIII 

 

Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 08 

đến ngày 10 tháng 12 năm 2021. Với tinh thần làm việc tích cực, dân chủ, 

nghiêm túc, đổi mới, HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và 

thành công tốt đẹp. Kết quả kỳ họp tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, trách 

nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc chuẩn bị, tiến hành kỳ họp, 

bảo đảm hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch; 

thể hiện rõ các đại biểu HĐND tỉnh là người đại diện của cử tri và Nhân dân 

trong tỉnh, gắn bó mật thiết với Nhân dân, được cử tri và Nhân dân giám sát 

chặt chẽ. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện các nội dung sau: 

1. HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận các báo cáo quan trọng về: Tình hình 

kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; kết quả 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa 

XVIII; về thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách địa phương; về đầu 

tư công; về công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình tiếp công dân, tiếp 

nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xem xét các báo cáo của Thường 

trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm 

sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo khác.  

HĐND đã thảo luận và thống nhất nhận định: Năm 2021, đại dịch COVID-

19 với những biến chủng mới, lây lan nhanh và nguy hiểm hơn; bên cạnh đó tình 

hình biến đổi khí hậu, thời tiết và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm,… đã ảnh 

hưởng nặng nề đến các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân. 

Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của Tỉnh 

ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; 

sự đồng tình, ủng hộ, nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng 

lớp Nhân dân trong tỉnh; có 20/25 chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 được HĐND tỉnh 

quyết nghị đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra; nổi bật là: Công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

quyết liệt, bài bản, sáng tạo, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch bệnh, hạn chế tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội. Tốc 

độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,85%, thuộc nhóm 5 

tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Các chỉ tiêu kinh tế quan 

trọng đều tăng khá và tăng cao so với cùng kỳ, trong đó thu ngân sách nhà nước, 

giá trị xuất khẩu, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao nhất từ trước đến nay. 

Các hoạt động văn hóa - xã hội duy trì ổn định. Các chính sách an sinh xã hội 
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được quan tâm giải quyết kịp thời; đời sống Nhân dân được đảm bảo. Quốc 

phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức thành công cuộc 

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026. Đặc biệt, đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây 

dựng, báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội khóa XV 

ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách 

đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.  

2. HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về hai nội dung: (1)Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm 

diễn biến phức tạp ở một số địa phương; (2) tình trạng nhiều tàu thuyền khai 

thác hải sản vào neo đậu tại các cảng cá, bến cá còn gặp nhiều khó khăn, bất 

cập. Chất vấn Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khôi phục và 

phát triển ngành du lịch thích ứng với phòng chống dịch COVID-19 trong thời 

gian tới. Chất vấn Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về giải quyết 

việc làm cho người lao động, nhất là lao động mất việc làm trở về địa phương do 

ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.  

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa 

XVIII đã diễn ra trong không khí dân chủ, xây dựng, tranh luận sôi nổi, đúng 

trọng tâm. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp 

thứ Tư và giao cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; đề nghị Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên giám sát việc thực hiện.  

3. HĐND tỉnh đã nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh gửi đến kỳ họp thứ Tư. Các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân là cơ sở để các đại biểu HĐND tỉnh thảo 

luận về tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện chất vấn và quyết định những vấn đề 

quan trọng của tỉnh. HĐND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm nghiêm 

túc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

4. HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua 41 nghị quyết, bao gồm: 

- 11 nghị quyết thường niên về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công do tỉnh quản lý năm 2021; 

phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, quyết toán thu chi ngân sách địa 

phương năm 2020; kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 – 2025; giao biên 

chế công chức hành chính; dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách 

địa phương; phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022; phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp 

ngân sách địa phương giai đoạn 2022 – 2025; quy định nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và ổn định 

đến năm 2025; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công 

lập năm 2022; chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh năm 2022; kế hoạch đầu 
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tư công năm 2022. 

- 06 nghị quyết về các cơ chế, chính sách: Chính sách khuyến khích phát 

triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 – 2025; chính sách phát 

triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 

2022 – 2025; chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý 

Trường THPT Chuyên Lam Sơn và các Trường THPT trên địa bàn tỉnh; chính sách 

thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập 

tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 – 2025; chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút đào 

tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, 

hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa, giai đoạn 2022 – 2026; kéo dài 

thời gian thực hiện Chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển 

container đi quốc tế qua cảng Nghi Sơn. 

- 12 nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án, gồm: Các dự án về phát 

triển đô thị, đường giao thông, công trình cấp điện cho bệnh viện, cung cấp nước 

sạch, công trình lịch sử văn hóa, trường học, công sở; di dân, sắp xếp dân cư, tái 

định cư; ứng dụng công nghệ thông tin. 

- 12 nghị quyết về các nội dung quan trọng khác, gồm: Các đồ án quy 

hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 các Khu công nghiệp trong Khu Kinh tế 

Nghi Sơn; điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phòng, chống lũ các tuyến sông có đê 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (hợp 

phần sông Mã); bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng; đặt tên 

đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, huyện Triệu 

Sơn; sáp nhập, đổi tên, thành lập thôn tại các xã thuộc huyện Cẩm Thủy và 

huyện Như Thanh; Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thanh Hóa 

giai đoạn 2021 – 2025; xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Trưởng ban Văn hóa 

– Xã hội HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; về hoạt 

động chất vấn tại kỳ họp thứ Tư và Nghị quyết kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa XVIII. 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết kỳ họp thứ Tư, trong đó: Giao UBND 

tỉnh sớm tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh; tập trung 

chỉ đạo giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri; giải quyết kịp thời, đúng pháp 

luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là các vụ việc mới phát 

sinh ngay từ cấp cơ sở. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám 

sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết và tăng cường tuyên truyền, phổ biến, 

động viên các tầng lớp Nhân dân sớm đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh vào 

cuộc sống. 

5. Về các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, HĐND đã 

quyết nghị: 

5.1. Các mục tiêu chủ yếu 

* Về kinh tế: 
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- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11,5% trở 

lên, trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 3,6% trở lên; công nghiệp - xây dựng 

tăng 15,8% trở lên (công nghiệp tăng 16,9% trở lên; xây dựng tăng 13,6% trở 

lên); dịch vụ tăng 9,5% trở lên; thuế sản phẩm tăng 7,8% trở lên. 

- Cơ cấu các ngành kinh tế: Nông, lâm, thủy sản chiếm 15,5%; công nghiệp 

- xây dựng chiếm 47,3%; dịch vụ chiếm 31%; thuế sản phẩm chiếm 6,2%. 

- GRDP bình quân đầu người đạt 2.800 USD trở lên. 

- Sản lượng lương thực giữ ở mức 1,5 triệu tấn. 

- Tổng giá trị xuất khẩu đạt 5.700 triệu USD. 

- Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 145.000 tỷ đồng. 

- Thu ngân sách nhà nước đạt 28.143 tỷ đồng trở lên. 

- Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông 

nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao tăng thêm 7.330 ha.  

- Thêm 02 huyện, 18 xã đạt chuẩn NTM; 22 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 

07 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân toàn tỉnh đạt 17,9 tiêu chí/xã. 

- Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 3.000 doanh nghiệp trở lên. 

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 37% trở lên.  

- Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt 10,5% trở lên. 

* Về văn hóa - xã hội: 

- Tốc độ tăng dân số dưới 1%. 

- Số bác sỹ/1 vạn dân đạt 11,7 bác sỹ trở lên. 

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90% trở lên. 

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm còn 32%. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72% trở lên. 

- Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giai đoạn 2022 - 2025 giảm từ 1,5% trở lên. 

- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 79,8% trở lên.  

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP đạt 96% trở lên; trong đó, tỷ 

lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao đạt 4% trở lên. 

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu đạt 14% trở lên. 

* Về môi trường: 
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- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,6% trở lên. 

- Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 97% trở lên; trong 

đó, sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đạt 60% trở lên. 

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 89% trở lên. 

* Về an ninh trật tự 

- 80% trở lên xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. 

5.2. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng 

tạo, có hiệu quả chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19” với lộ trình chặt chẽ, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế, 

trong từng thời điểm cụ thể để đạt hiệu quả cao, tuyệt đối không được chủ quan, 

lơ là, mất cảnh giác, để dịch bùng phát. Chủ động đánh giá, xác định rõ cấp độ 

dịch COVID-19 và nguy cơ biến thể mới Omicron SARS-CoV-2 xâm nhập vào 

địa bàn để xây dựng và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, với 

mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, 

trước hết, gắn với việc thực hiện “Mục tiêu kép”, chiến lược “5K + Vắc xin + 

điều trị + công nghệ + đề cao ý thức người dân + các biện pháp cần thiết khác” 

và phương châm “hai chống, ba xây”, dự phòng tích cực, chủ động từ xa, từ 

sớm, từ cơ sở, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch.   

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai, 

tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 06 chương trình trọng tâm, 03 

khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết, 

kết luận, cơ chế, chính sách mới ban hành, để nhanh chóng phát huy hiệu quả, 

tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khẩn trương hoàn 

thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến 

năm 2040 và đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình duyệt các quy hoạch phân 

khu chức năng trong Khu kinh tế Nghi Sơn, quy hoạch xây dựng vùng huyện, 

quy hoạch chi tiết tại các thành phố, thị xã, khu vực 2 bên các tuyến đường lớn, 

các tuyến đường mới... làm cơ sở để thu hút đầu tư. 

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các 

bộ, ngành Trung ương xây dựng, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm 

ban hành các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội 

khóa XV, làm cơ sở để tổ chức thực hiện; tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung 

các thể chế, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh cho phù hợp với các cơ chế, chính sách đặc thù và các văn bản cụ thể 

hóa của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, để triển khai thực hiện đồng bộ nhằm 

phát huy hiệu quả cao nhất, tạo xung lực mới cho sự phát triển của tỉnh. 
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Ba là, để thực hiện thắng lợi 25 chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 về phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đặc biệt là chỉ tiêu về tốc độ 

tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11,5% trở lên; các cấp, các 

ngành, các địa phương phải triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp 

phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ 

4 lĩnh vực: Hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; 

thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; phát triển hạ tầng; cơ 

cấu lại và sử dụng hiệu quả nguồn lao động. Thường xuyên nắm chắc tình hình 

sản xuất, kinh doanh và chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 

từng doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính, mặt bằng sạch, thị trường đầu 

ra của sản phẩm, nguồn nhân lực, sự tin cậy và thân thiện của cán bộ, công chức 

và người dân,… nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm đang 

triển khai và chuẩn bị các điều kiện để khởi công một số dự án quy mô lớn, đặc 

biệt là các dự án đầu tư vào ngành công nghiệp trong năm 2022.  

Bốn là, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời 

sống Nhân dân. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục - đào tạo trong điều 

kiện thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, bảo đảm hoàn thành 

chương trình năm học 2021 - 2022. Làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết 

việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân; quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, 

đúng quy định chính sách an sinh xã hội. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để 

Nhân dân vui Xuân, đón Tết Nhâm Dần 2022 trong không khí vui tươi, đầm ấm, 

tiết kiệm, nghĩa tình. 

Năm là, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh 

chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục kiểm soát chặt 

chẽ hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, khu vực biên giới để chủ động 

phòng ngừa dịch COVID-19. Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn 

đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, 

xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội. 

Sáu là, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công 

việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, 

quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những 

tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để ngành, địa phương, đơn vị trì trệ, thực 

hiện nhiệm vụ kém hiệu quả và các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp 

tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư 

kinh doanh, phấn đấu các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS có thứ hạng 

trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng 

dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, xã hội số.  

Bảy là, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và vai trò, trách 

nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh; giữ mối liên 

hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri; kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề 

nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính 
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đáng của cử tri; tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết 

các kiến nghị của cử tri.  

Trên đây là Báo cáo kết quả chủ yếu của kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa 

XVIII. Thường trực HĐND tỉnh trân trọng gửi đến các vị đại biểu HĐND tỉnh, 

các cơ quan hữu quan để tham khảo, lựa chọn nội dung phù hợp báo cáo kết quả 

với cử tri./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- TTr HĐND, UBND các huyện, tx, tp; 

- Lưu: VT. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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