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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021  

và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 

 
 

Thực hiện Điều 59 Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 

2015 và Thông báo số 04/TB-HĐND ngày 03/03/2021 của Thường trực HĐND 

tỉnh về tổng kết nhiệm kỳ của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; UBND 

huyện báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ 

nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH NHIỆM KỲ 2016-2021  

1. Tình hình chung công tác chỉ đạo điều hành  

Nhiệm kỳ 2016-2021, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, UBND tỉnh trong bối 

cảnh có những yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen. Đặc biệt, vào năm cuối giai 

đoạn kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới 

tình hình  kinh tế-xã hội của huyện và đời sống Nhân dân. Trong bối cảnh đó, nhờ 

sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực, 

quyết liệt, kịp thời của của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cộng đồng doanh 

nghiệp và Nhân dân, nhất là trong năm 2020 thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tập trung 

phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thực 

hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong phương 

hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đạt được 

nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Trong 5 

năm qua, công tác quy hoạch, xây dựng các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, 

đường giao thông, các công trình giáo dục, văn hóa-xã hội được đặc biệt quan tâm. 

Nhiều dự án lớn đã và đang được triển khai thực hiện; an ninh, chính trị được đảm 

bảo; quân sự, quốc phòng được củng cố vững chắc. 

UBND huyện chỉ đạo điều hành với quyết tâm chính trị cao, tinh thần quyết 

liệt, đổi mới; hàng năm xác định rõ mục tiêu, nguyên tắc, nhiệm vụ trọng tâm chỉ 

đạo, điều hành phù hợp với điều kiện thực tế của huyện; tăng cường tổ chức tuyên 

truyền, nghiên cứu, quán triệt và nâng cao nhận thức hành động của các phòng, 

ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; 

tạo lập môi trường thuận lợi, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Nâng cao 

vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phát huy có hiệu 

quả chức năng, nhiệm vụ được giao. 
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Trong chỉ đạo điều hành luôn quán triệt phương châm hành động, giữ vững 

nguyên tắc, nêu cao tinh thần trách nhiệm của tập thể UBND huyện, tập trung cải 

tiến lề lối làm việc, phương pháp, phát huy đúng vai trò tham mưu và trách nhiệm 

tổ chức thực hiện; quán triệt nâng cao nhận thức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, đề cao trách nhiệm cá nhân người 

đứng đầu, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tăng 

cường thanh tra, kiểm tra thực thi công vụ, tăng cường công tác thông tin báo cáo 

kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, 

quyết định những vấn đề lớn, những vấn đề mà thực tiễn đặt ra nhằm đáp ứng mục 

tiêu xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của huyện.  

2. Về tổ chức hoạt động của UBND và cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện 

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bầu thành viên 

UBND huyện gồm: Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 14 uỷ viên UBND huyện (01 Phó 

Chủ tịch UBND huyện, do được điều động từ tỉnh về); số lượng, cơ cấu và chất 

lượng thành viên UBND huyện đảm bảo 100% có trình độ chuyên môn đại học trở 

lên, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. 

Do yêu cầu nhiệm vụ công tác, trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, UBND huyện đã 

trình HĐND huyện miễn nhiệm và bầu bổ sung 05 Ủy viên UBND huyện. Hiện tại 

UBND huyện có 13 thành viên (Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 10 Ủy viên). 

Về cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, theo quy định tại Nghị định số 

37/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/5/2014 quy định về tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các Thông 

tư, Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó, 

UBND huyện có 12 cơ quan chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND& UBND 

huyện, các phòng: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi 

trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và 

Đào tạo, Y tế, Thanh tra huyện, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Kinh tế và 

hạ tầng. 

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021. 

UBND huyện đã Quyết định giải thể phòng Y tế huyện, chuyển nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND và UBND huyện (số 1004/QĐ-

UBND ngày 15/11/2018). 

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, UBND huyện có 11 cơ quan chuyên môn. 

UBND huyện đã ban hành quy định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện (số 02/2017/QĐ-UBND ngày 

16/3/2017) và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tổ chức bộ máy, 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện ban 

hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND huyện 

(số 01/2018/QĐ-UBND ngày 24/7/2018). 
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UBND huyện đã ban hành Quyết định về quy chế làm việc của UBND 

huyện Tam Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 (số 01/2017/QĐ-UBND ngày 

10/3/2017); Chủ tịch UBND huyện đã ban hành các quyết định phân công nhiệm 

vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện, để thực hiện tốt 

nguyên tắc làm việc của UBND huyện và nguyên tắc phân công công tác của Chủ 

tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện, chủ động trong công tác điều 

hành, chỉ đạo, tăng cường trách nhiệm tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, 

thẩm quyền quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được giao. 

UBND huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương 

công vụ, tác phong, nâng cao hiệu quả, thời giờ làm việc của CBCCVC; kiên quyết 

xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm 

quyền quản lý. 

UBND huyện đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo phát 

huy vai trò lãnh đạo của tập thể UBND huyện, đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện. Hoạt động của UBND huyện tuân thủ 

các quy định của pháp luật, sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đảm bảo sự lãnh 

đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện và đảm bảo quyền, lợi ích hợp 

pháp của nhân dân. Trong giải quyết công việc đúng phạm vi, thẩm quyền và trách 

nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định của pháp luật 

và quy chế làm việc của UBND huyện, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả. 

3. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Nghị quyết 

của HĐND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện về phát triển 

Kinh tế - Xã hội 

 a) Về thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; 

Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện 

Hàng năm, căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; Nghị 

quyết của Huyện ủy và HĐND huyện, UBND huyện chủ động xây dựng ban hành 

Chương trình hành động, kế hoạch, xác định rõ nội dung nhiệm vụ, công việc được 

phân bổ theo từng tháng, năm, xác định thời gian cụ thể, đảm bảo quy trình xây 

dựng văn bản và chất lượng về nội dung để thông qua phiên họp UBND huyện 

theo Quy chế làm việc; Trong chỉ đạo, UBND huyện đã thực hiện tốt quy chế phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị. UBND huyện kịp thời, chủ động báo cáo Thường 

trực, BTV, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đối với các nội dung theo Quy chế làm 

việc của Huyện ủy. 

Đối với các nội dung trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết, UBND 

huyện tiến hành các quy trình, thủ tục theo đúng quy định của Đảng và pháp luật 

của Nhà nước. Nhiệm kỳ 2016-2021, UBND huyện đã trình hoặc phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị trình HĐNĐ huyện ban hành 160 nghị quyết. Số lượng các văn 

bản dự thảo, tài liệu trình tại các kỳ họp ngày càng tăng nhất là các Tờ trình, hồ sơ 

các dự án đầu tư công.  

Ngay sau khi các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; 

của Huyện ủy và HĐND huyện được ban hành, UBND huyện kịp thời ban hành 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện; trực tiếp và quyết liệt chỉ đạo 
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giải quyết ngay theo thẩm quyền để kịp đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp, tổ chức, công dân; Các Thành viên UBND huyện luôn đảm bảo 

thường xuyên, liên tục bám sát Chương trình công tác, lĩnh vực được phân công, 

phát huy trách nhiệm, sâu sát cơ sở, đã kiểm tra, làm việc với các phòng, ban, cơ 

quan thuộc UBND huyện và 13/13 xã, thị trấn để đôn đốc việc thực hiện các nhiệm 

vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, giải quyết 

khó khăn, vướng mắc của cơ sở; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của 

Chính phủ, của Tỉnh và của Huyện. 

b) Về phát triển kinh tế - xã hội  

*Về phát triển kinh tế 

Trong chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước 

hàng năm, UBND huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành là: 

Tập trung khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Phát động 

phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp và các tầng 

lớp nhân dân hành động. Đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để 

triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết hiệu quả 

các tồn tại liên quan đến đất đai. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật 

tự an toàn xã hội. Đặc biệt, năm 2020 UBND huyện quyết liệt, vừa chống dịch vừa 

phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hành thành 

công các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2020. 

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 11,38%/năm. 

- Thu ngân sách nhà nước đạt cao, bình quân đạt 1.012 tỷ/năm, vượt mục 

tiêu đề ra. Chi ngân sách đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của huyện, trong đó đã ưu tiên 

tăng chi cho an ninh xã hội và đầu tư phát triển. 

- Tăng trưởng ngành công nghiệp – xây dựng ước đạt 17,85%. 

-Tăng trưởng các ngành dịch vụ giai đoạn 2016-2020 ước đạt 6,85%. 

* Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong huyện, sau hơn 

10 năm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, hết năm 2019 huyện đã có 12/12 xã được công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới Hợp Thịnh, Vân Hội và Đạo Tú (năm 2013); Kim Long và 

Duy Phiên (năm 2014); Hoàng Lâu và Thanh Vân (năm 2015); Hoàng Hoa và 

Hoàng Đan (năm 2016); Hướng Đạo và An Hòa (năm 2018) và xã Đồng Tĩnh 

(năm 2019). Tổng số kinh phí huy động để thực hiện chương trình trong 10 năm 

là 2.820,758 tỷ đồng, trong đó: Trung ương hỗ trợ: 11,2 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh: 

436,805 tỷ đồng; ngân sách huyện hỗ trợ: 182,403 tỷ đồng; ngân sách xã: 

161,583 tỷ đồng; nhân dân đóng góp và các nguồn khác là trên 2.028,0 tỷ đồng 

để đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản 

xuất, nâng cao thu nhập, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. 

* Công tác quản lý tài nguyên-khoáng sản, bảo vệ môi trường 

Công tác quản lý đất đai được tăng cường, đi vào nền nếp. Công tác lãnh chỉ 

đạo được Huyện ủy, UBND huyện tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt. Trên địa 
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bàn huyện đã hoàn thành xong 100% diện tích đất dịch vụ phải chi trả, với tổng số 

diện tích phải chi trả là 110.533m2. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về xử lý vi 

phạm pháp luật về đất đai, Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Đề án phòng ngừa ngăn chặn, chống lấn 

chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh, UBND huyện đã ban 

hành các kế hoạch để thực hiện như Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 21/4/2017, 

Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 07/5/2020, Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 

08/3/2021. Đồng thời đã quyết định thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện 

công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và giải quyết tồn tại, xử lý vi 

phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Tam Dương tại Quyết định số 

1377/QĐ-UBND ngày 28/5/2020; kiện toàn, thành lập 3 Tổ công tác: Tổ phòng 

ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm vi phạm đất đai; Tổ giải quyết các tồn tại vi 

phạm về đất đai và Tổ tuyên truyền vận động theo Quyết định số 1689/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2020 của Chủ tịch UBND huyện; Tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện 

Kế hoạch 54/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 81/KH-

UBND ngày 7/5/2020 của UBND huyện và tổ chức ký cam kết giữa đồng chí Bí 

thư Đảng ủy - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND các xã thị trấn với Huyện ủy - UBND 

huyện tại Hội nghị ngày 25/6/2020; ... Trong năm 2020, Huyện ủy, UBND huyện 

đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý xử lý vi phạm. Tính đến 31/12/2020 đã xử lý 

xong 582 trường hợp, đạt 103,6% chỉ tiêu cam kết với Tỉnh ủy và UBND (theo 

cam kết, trong năm 2020 phải xử lý xong 562 trường hợp vi phạm về đất đai).  

Thực hiện Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của HĐND 

tỉnh về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các 

thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Tam Dương đã ban hành Kế hoạch số 

148/KH-UBND ngày 27/9/2019 để triển khai thực hiện. Kết quả sau hai năm thực 

hiện (2019 – 2020) trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện 1.219 tuyến với tổng 

chiều dài 133.480,7m cống rãnh đạt 110,92% so với kế hoạch đăng ký ban đầu. 

Tổng số nguồn vốn đã giải ngân để thực hiện là 82.513.189.762 đồng. Nghị quyết 

rất được nhân dân đồng tình ủng hộ, cảnh quan môi trường sạch đẹp, nhiều khu 

vực ứ đọng nước thải đã được giải quyết. 

* Về thực hiện cơ chế hỗ trợ tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

Thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, các Quyết định của UBND 

tỉnh về hỗ trợ tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2016-2020. 

UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện một số hạng mục hỗ trợ về phát triển chăn nuôi 

và trồng trọt: Hỗ trợ mua lợn nái ngoại hậu bị cấp bố mẹ sinh sản với 

số kinh phí đã hỗ trợ là 2.030 triệu đồng; Bình tuyển bò đực giống, lợn đực 

giống 662 con, với số kinh phí là 728,2 triệu đồng; Hỗ trợ mua thay thế bò đực, lợn 

đực giống là 26 con (Bò đực 07 con, lợn đực 19 con), với số kinh phí là 235 

triệu đồng. Ngoài ra, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của Sở 

Nông nghiệp và PTNT thực hiện các hạng mục hỗ trợ, gồm: Hỗ trợ các Mô 

hình nuôi cá giống mới thâm canh; Dự án thụ tinh nhân tạo cho bò, lợn; Dự án 

xử lý chất thải chăn nuôi (Làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi gà; hỗ trợ làm 

hầm Biogas); Hỗ trợ mua máy làm đất, máy gặt, máy cấy, máy lên luống, máy 
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nghiền trộn thứa ăn chăn nuôi; hỗ trợ mua giống lúa năng suất, chất lượng, ngô 

biến đổi gien; hỗ trợ hình thành các vùng trồng trọt sản xuất hàng hoá VietGAH, 

sản xuất rau, quả trong nhà kính, nhà lưới,… 

* Về giải quyết các vấn đề xã hội 

Các chính sách đối với người có công được đặc biệt quan tâm; công tác đền 

ơn đáp nghĩa được chú trọng. Các chế độ chính sách đối với hộ nghèo được thực 

hiện đầy đủ, nhất là các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục, y tế, nhà ở, nước sinh 

hoạt, thông tin truyền thông). Vì vậy, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm nhanh (từ 

5,54% năm 2016 xuống còn dưới 0,7% cuối năm 2020); 100% đối tượng thuộc hộ 

nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ cận nghèo được thụ hưởng các chính sách về y tế, 

giáo dục, nước sạch, vay vốn và trợ giúp pháp lý kịp thời; Giải quyết việc làm 

được quan tâm, nhiều biện pháp cụ thể, nhiều chính sách thiết thực được triển khai 

và phát huy hiệu quả. Vì vậy trong nhiệm kỳ qua, toàn huyện giải quyết việc làm 

mới được trên 16.000 lao động.  

Các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm. Chính sách 

bảo trợ xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nhất là bảo hiểm y tế toàn 

dân đã đạt được những kết quả quan trọng. Đa dạng hóa các hình thức trợ giúp và 

cứu trợ xã hội, nhất là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Công tác bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em đạt nhiều kết quả tích cực. Bình đẳng giới, chống bạo hành có sự 

chuyển biến rõ rệt. Chính sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt, có hiệu quả, 

góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

 Hệ thống mạng lưới trường lớp các cấp học được quy hoạch, trong nhiệm 

kỳ giảm 05 trường hiện còn 42 trường (giảm 02 trường MN, 03 trường TH). Cơ sở 

vật chất, trang thiết bị dạy và học đang dần được đầu tư đồng bộ theo hướng chuẩn 

hóa, hiện đại hóa, 100% các trường học đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng phổ cập 

cho trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục ổn 

định. Học sinh tốt nghiệp THCS dự thi vào trung học phổ thông năm 2020 là 

1411/1606 em đạt 87,86% (tỷ lệ dự thi toàn tỉnh là 88,10%); Năm 2020, huyện 

đứng thứ 7 trong tỉnh về điểm trung bình các môn thi vào THPT, đứng thứ 3 tỉnh 

về tỷ lệ học sinh thi đỗ vào THPT Chuyên Vĩnh Phúc; đứng thứ 2 tỉnh về thi 

KHKT. 

Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường MN, TH, THCS, 

TH&THCS trên địa bàn huyện: 1439 người, trong đó, cán bộ quản lý: 111 người; 

giáo viên: 1210 người; nhân viên: 118 người. Giáo viên có trình độ đào tạo đạt 

chuẩn trở lên 82,3 %, trong đó giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn chiếm 

27,5%. Giáo viên dân tộc thiểu số toàn huyện là 31 người (trong đó: Mầm non 9, 

tiểu học 14, trung học cơ sở 8. Tỷ lệ kiên cố hóa: mầm non 97,17%, tiểu hoc ̣ 

98,34%, trung học cơ sở 99,52%. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh, điều trị tại 

Trung tâm y tế và Trạm y tế các xã, thị trấn được tăng cường, nâng cấp kịp thời. 

Đến năm 2019, 100% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia và 100% các Trạm y tế xã 

đều có Bác sỹ, tỷ lệ bác sỹ/ vạn dân đạt 7.2; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 

ước đạt hơn 90%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tiếp tục giảm theo từng năm ước còn 

hơn 8%. Hệ thống y tế cộng đồng, y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm, 
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phòng chống giám sát dịch bệnh được thực hiện tốt ở cả 2 tuyến. Nhất là công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, được sự đánh giá cao của tỉnh, TW. 

Công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm; 

các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các Chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố, Quy chế 

của cơ quan, đơn vị. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong 

cách Hồ Chí minh theo tinh thần Chỉ thị 05/CT/TW của Bộ chính trị vẫn đang được 

cấp ủy các cấp tích cực triển khai đến toàn thể CB,CC,VC, người dân trên địa bàn 

huyện. Các cấp học, thường xuyên chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa bồi 

dưỡng kiến thức kỹ năng sống cho học sinh, qua đó góp phần tích cực vào việc xây 

dựng môi trường giáo dục lành mạnh. 

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có nhiều chuyển 

biến tích cực như: không có đám cưới bày cỗ tràn lan, số việc tang với hình thức 

hỏa táng ngày một tăng lên (hoả táng huyện Tam Dương chiếm trên 65%), tỷ lệ 

thôn, TDP hàng năm đạt 87,1% (mục tiêu từ 70-75%/năm); Tỷ lệ gia đình Văn hóa 

hằng năm đạt 87,9% (mục tiêu từ 80-90%/năm); Cơ quan đơn vị văn hóa hàng năm 

đạt 72,9% (mục tiêu từ 70-75%/năm). UBND huyện chỉ đạo sâu sát, quyết liệt thực 

hiện quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ 

sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện.Trong nhiệm kỳ 2016-2021, có 16 di 

tích được quan tâm tu sửa, tôn tạo với nguồn kinh phí khoảng 45 tỷ đồng bằng nguồn xã 

hội hóa và  nhân dân tự nguyện đóng góp. 

Đến nay, hạ tầng CNTT đã được đầu tư mở rộng. Hệ thống mạng truyền dẫn 

cáp quang đã được phủ kín trên tất cả các xã, thị trấn; hệ thống mạng lưới điện 

thoại cũng như mạng Internet hầu hết đã đến với từng người dân trên địa bàn 

huyện đáp ứng được nhu cầu về thông tin liên lạc của người dân. Đến hết năm 2020 

toàn huyện có 65.986 thuê bao di động đang hoạt động 2 chiều; 14 đại lý đăng ký sử 

dụng dịch vụ Internet; 63 trạm thu phát sóng thông tin di động, Các phần mềm sử 

dụng tại UBND huyện chủ yếu là các phần mềm phục vụ chuyên môn của một số 

phòng ban như: Kế toán, xây dựng, quản lý đất đai, quản lý đối tượng chính sách. 

Hiện nay 100% số máy tính được kết nối Internet, số cán bộ có trình độ tin 

học văn phòng A, B trở lên đạt 100%. Đa số cán bộ trong đơn vị biết sử dụng máy 

tính và vào mạng tìm kiếm thông tin phục vụ cho công việc chuyên môn, nghiệp 

vụ của mình. 100% CBCC biết sử dụng hòm thư điện tử trong công việc. Có một 

phòng họp trực tuyến kết nối với UBND tỉnh đã đi vào hoạt động từ năm 2010, 

đang triển khai các phòng họp trực tuyến ở tất cả 13/13 xã, thị trấn. 

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành được triển khai liên thông từ cấp 

huyện đến cấp xã, đảm bảo 100% các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn đã sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc, Đảm bảo 

100% CBCCVC sử dụng thư điện tử trong trao đổi và xử lý thông tin, góp phần 

tích cực vào cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử của huyện. Đến 

năm 2020, UBND huyện đã triển khai ứng dụng chữ ký số trong gửi nhận văn bản 

điện tử đến 100% các xã, thị trấn các phòng, ban chuyên môn của huyện. 

Công tác quản lý, bảo vệ môi trường được chú trọng. Việc xây dựng, cải tạo 

hệ thống thu gom, thoát nước thải ở khu dân cư được triển khai rộng khắp và trở 
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thành phong trào trong toàn dân trong huyện. Các chương trình, dự án, kế hoạch 

phòng, chống thiên tai, chống ngập úng được triển khai tích cực. Các tuyến đê 

sông, hồ, đập thủy lợi thường xuyên được tăng cường, cải tạo, nâng cấp. 

Thực hiện tốt các kế hoạch, chiến lược của Đảng về quốc phòng; kết hợp 

chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế; An ninh được giữ vững, trật tự an 

toàn xã hội được đảm bảo. Luôn nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, không 

để phát sinh hoạt động chống phá, kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự trên 

địa bàn. 

Từ năm 2016 đến nay, hoạt động thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu 

nại, tố cáo tiếp tục được Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên quan tâm lãnh chỉ 

đạo, đã đạt được kết quả chuyển biến nhất định, việc xây dựng kế hoạch thực hiện 

chương trình kế hoạch công tác thanh tra được chú trọng nhằm giúp cho việc triển 

khai các cuộc thanh tra đảm bảo đúng theo nội dung, yêu cầu và định hướng. Công 

tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra, thẩm định kết luận thanh tra và xử lý sau 

thanh tra được tăng cường.  

Trong 5 năm từ QI/2016 đến hết QI/2021, các cơ quan hành chính Nhà nước 

cấp huyện và xã, thị trấn đã tiếp là 941  lượt người. Trong đó: Cấp huyện tiếp 563 

lượt người; Cấp xã và thị trấn tiếp : 378 lượt người. Lĩnh vực Đất đai chiếm: 75,8%; 

Lĩnh vực tài chính chiếm: 15,6%; Lĩnh vực xã hội chiếm: 8,6%. 

Tổng số đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và cấp xã, 

Thị trấn trong 5 năm từ 2016-2021 đã tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết 

1.075  đơn  (khiếu nại 20 đơn, tố cáo 28 đơn, kiến nghị phản ánh 1.027 đơn). Cấp 

huyện nhận 688 đơn (khiếu nại 17 đơn, tố cáo 24 đơn, kiến nghị phản ánh KNTC  

647 đơn). Đơn xử lý đúng hạn cấp huyện 688 đơn, chậm hạn 0 đơn. Cấp xã nhận  

387 đơn, khiếu nại 03 đơn, tố cáo 04 đơn, kiến nghị phản ánh 380 đơn). Đơn xử lý 

đúng hạn cấp xã 364 đơn, đơn xử lý quá hạn 23 đơn.   

Số vụ việc thuộc thẩm quyền cấp huyện trong 05 năm là 216 vụ việc, vụ 

việc được Bí thư tỉnh ủy giao 04 vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh giao 52 vụ việc. Vụ 

việc đã giải quyết xong 181 vụ việc, còn lại 35 vụ việc đang được tiếp tục xem xét, 

giải quyết; Số vụ việc thuộc thẩm quyền của các xã, thị trấn 238 vụ việc, đã xem 

xét, giải quyết xong 197 vụ việc, còn lại 41 vụ việc đang xem xét, giải quyết.  

- Tổng số cuộc thanh tra được thực hiện từ 2016 đến 2020: 33 cuộc tại 33 

đơn vị, số cuộc thanh tra đột xuất do Chủ tịch UBND huyện giao 01 cuộc.  

4. Về xây dựng chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở  

Về công tác xây dựng chính quyền: Trong nhiệm kỳ UBND huyện thực hiện 

thí điểm Bí thư Đảng bộ xã đồng thời là Chủ tịch UBND xã đối với 03 đơn vị (Duy 

Phiên; Hoàng Lâu; An Hòa); thực hiện sáp nhập 30 thôn, tổ dân phố để thành lập 

15 thôn, tổ dân phố (giảm 15 thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập, còn 130/145 thôn, 

tổ dân phố); thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp giảm số người không chuyên trách 

theo Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh. Trước thời điểm sắp xếp toàn huyện có 289 người hoạt động không chuyên 

trách cấp xã, 1.605 người hoạt động không chuyên trách cấp thôn. Sau khi tinh 
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giản cấp xã còn 104 người (giảm 105 người), cấp thôn còn 725 người (giảm 880 

người) đạt 100,3% theo Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh. 

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đổi mới công tác dân vận theo 

phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, hàng 

năm ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện đi vào nề nếp, có chiều sau; phát huy 

quyền làm chủ của nhân dân, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

đều được đưa ra lấy ý kiến đóng góp của nhân dân hoặc thông qua các tổ chức 

đoàn thể và các hội quần chúng, tạo điều kiện để nhân dân nắm được các chủ 

trương, chính sách mới của Đảng và nhà nước và thực hiện có hiệu quả. Thực hiện 

tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, 

thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã 

hội; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; đảm bảo quốc 

phòng, an ninh, xây dựng nếp sống văn hóa ở nông thôn và đô thị. 

5. Về thực hiện công tác cải cách hành chính  

Thực hiện tốt chương trình tổng thể cải cách hành chính theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh, có những chuyển biến tích cực ở tất cả các nội dung. Bộ máy hành 

chính được tổ chức khoa học, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

được nâng cao; cải cách thể chế phát huy dân chủ, thiết lập chế độ công khai, minh 

bạch; công tác ban hành văn bản được tiếp tục đổi mới về chất lượng, nội dung, 

quy trình. Thủ tục hành chính được đơn giản hóa, công khai, thời gian giải quyết 

được rút ngắn, qua đó tạo thuận lợi cho tổ chức và nhân dân trong thực hiện giao 

dịch hành chính với cơ quan nhà nước; cải thiện tích cực mối quan hệ giữa cơ quan 

nhà nước với người dân, doanh nghiệp theo phương châm “phục vụ”, qua đó góp 

phần thực hiện tốt các cơ chế, chính sách trong thu hút, đầu tư của huyện. Các chỉ 

tiêu về công tác cải cách hành chính đều đạt và vượt mục tiêu theo Nghị quyết số 

30c/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Ứng 

dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động; đội ngũ CBCCVC có số 

lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ; 100% cơ quan 

hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm được phê 

duyệt... 

6. Về công tác phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, Mặt 

trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị cấp huyện 

UBND huyện luôn chủ động phối hợp với các Ban xây dựng Đảng thuộc 

Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị cấp huyện, đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, vận động xây dựng Đảng, Chính quyền, các tổ chức Đoàn thể, củng 

cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nông thôn mới, phòng chống đại dịch 

Covid-19, phòng chống tham nhũng lãng phí...; tuyên truyền sâu rộng trên các 

phương tiện thông tin truyền thông, trong các cơ quan, đơn vị, khu dân cư để nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 

phục vụ các dự án trên địa bàn huyện và tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của cán 

bộ, Nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở. Định kỳ hàng 

tháng các phiên họp của UBND huyện đều có sự tham gia của đại diện HĐND 

huyện, các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện ….để kịp thời 

nắm bắt, theo dõi, giám sát, phản biện, xây dựng và thực hiện các chính sách phát 
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triển kinh tế - xã hội của huyện và phối hợp giải quyết các khó khăn vướng mắc 

của các tầng lớp Nhân dân trong huyện.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

1. Đánh giá chung 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục 

được cải thiện, thu hút đầu tư ngày càng tăng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được 

tăng cường, nhiều công trình, dự án lớn được đầu tư và đi vào hoạt động; diện mạo 

đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực, đạt 

được nhiều tiến bộ; giáo dục luôn xếp trong tốp đầu cả nước; công tác chăm sóc, 

bảo vệ sức khỏe của Nhân dân được đảm bảo. An sinh xã hội được mở rộng, đời 

sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; 

tư tưởng, chính trị, xã hội ổn định; sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế 

đạt những kết quả quan trọng; hiệu lực quản lý nhà nước chuyển biến tích cực. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, đó là: Kinh tế phát triển chưa 

thực sự bền vững; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh 

tế, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao; kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội còn triển 

khai chậm; khoa học công nghệ chưa là động lực quan trọng để phát triển; kinh tế 

tư nhân, kinh tế tập thể còn có những yếu kém; thu nhập thực tế của người dân 

chưa tương xứng với sự phát triển kinh tế của cấp tỉnh; môi trường chưa được cải 

thiện nhiều; cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số 

lĩnh vực còn hạn chế; năng lực, trình độ, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công 

chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu.  

2. Một số bài học kinh nghiệm  

Từ thực tiễn công tác chỉ đạo điều hành nhiệm kỳ 2016-2021, UBND huyện 

rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu sau:  

Có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, 

Huyện ủy, HĐND huyện và sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành ở tỉnh, sự 

quyết tâm, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện. 

Đoàn kết, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, không ngừng đổi mới nội dung 

và phương thức hoạt động của UBND huyện, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm 

để tập trung thực hiện. 

Quán triệt quan điểm phát triển kinh tế - xã hội, phải lấy sự ổn định và tăng 

trưởng kinh tế bền vững là mục tiêu xuyên suốt; phát triển công nghiệp là nền tảng, 

động lực của nền kinh tế; tập trung phát triển hạ tầng giao thông, khu đô thị, ngành 

dịch vụ; phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện gắn với xây dựng đời sống 

văn hóa. 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kế thừa, phát huy truyền thống năng động, 

sáng tạo, trách nhiệm của người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 

nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu.  

Giải quyết các vấn đề xã hội, không ngừng cải thiện, nâng cao thu nhập và 

phúc lợi của nhân dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  
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III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2021-2026  

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của 

Bộ Chính trị; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 26/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 2. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị trình Kỳ họp thứ nhất HĐND 

huyện nhiệm kỳ 2021-2026 kiện toàn tổ chức bộ máy của UBND huyện và chỉ đạo 

kiện toàn UBND cấp xã.  

3. Chỉ đạo rà soát, xây dựng ban hành Quyết định để thay thế Quyết định số 

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện 

nhiệm kỳ 2016-2021; xem xét ban hành Quyết định phân công công tác của Chủ 

tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện.  

4. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, trong chỉ đạo điều hành tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm người đứng đầu: “Dám nghĩ, dám làm, dám 

chịu trách nhiệm và quyết liệt kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tiến độ thực hiện”. 

5. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia, các nghị 

quyết, đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, ngành TW, của 

Tỉnh, của Huyện, chuẩn bị phương hướng nhiệm vụ tiếp theo giai đoạn 2021-2026 

và xây dựng chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa của UBND 

huyện nhiệm kỳ 2021-2026. 

6. Thực hiện công tác phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, 

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị cấp huyện, đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động Nhân dân tham gia tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội tại địa phương.  

Trên đây là báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, nhiệm 

vụ nhiệm kỳ 2021-2026.  

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận:  
 

- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ;                                    (Để b/c); 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;  

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

 - CPVP HĐND&UBND huyện;  

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban chỉ huy quân sự huyện; 

- UBMTTQ Việt Nam và các Đoàn thể;  

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Lê Xuân Bình 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-02T16:20:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lê Xuân Bình<binhlx3@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-02T17:17:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-02T17:17:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-02T17:17:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-02T17:17:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




