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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện  

tại phiên họp lãnh đạo UBND huyện ngày 15/11/2021 

 

Ngày 15/11/2021, tại phòng họp số 2-Trụ sở HĐND-UBND huyện Tam 

Dương, Chủ tịch UBND huyện Phùng Mạnh Thắng chủ trì cùng lãnh đạo UBND 

huyện nghe các phòng, ban, cơ quan báo cáo, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm 

trong tuần; báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa 

bàn huyện; Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Ban thường 

vụ Huyện ủy, UBND huyện giao năm 2021; Báo cáo tiến độ, kết quả; đề xuất biện 

pháp chỉ đạo trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi 

phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Tam Dương; Báo cáo tiến độ thực 

hiện dự án, tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, tiến độ giải ngân nguồn 

vốn đầu tư các dự án do UBND huyện và Ban QLDA ĐTXD làm chủ đầu tư và 

các nội dung chuẩn bị báo cáo UBND huyện phiên họp tháng 11 để trình kỳ họp 

thứ 4 HĐND huyện theo luật định và một số nội dung khác. Sau khi nghe báo cáo 

và thảo luận, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Báo cáo những công việc chính đã xử lý trong tuần; những công việc 

tồn đọng, mới phát sinh cần xin ý kiến lãnh đạo UBND huyện và dự kiến 

chương trình, nhiệm vụ trọng tâm tuần tiếp theo; báo cáo tình hình công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện 

Ngoài các nội dung đề xuất của Văn phòng HĐND&UBND huyện và Trung 

tâm Y tế huyện, đề nghị các Phó Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu thủ trưởng các 

phòng, ban, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 huyện, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị ở huyện; Ban chỉ đạo, 

UBND, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch các xã, thị trấn tập trung cao độ, 

chủ động, nhanh nhạy, không chủ quan, lơ là đối với nhiệm vụ phòng, chống dịch 

với phương châm địa phương giữ địa phương, nhà giữ nhà, ngõ giữ ngõ, thôn giữ 

thôn, khu phố giữ khu phố, tổ liên gia giữ tổ liên gia, cơ quan giữ cơ quan, doanh 

nghiệp giữ doanh nghiệp; bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Ban Chỉ đạo quốc gia, của UBND, Ban Chỉ đạo tỉnh để chủ động tham mưu 

UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện công tác kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với ngành, lĩnh vực, địa phương mình 

được giao tham mưu, quản lý, phụ trách, trực nghiêm theo quy định và giữ liên lạc 

điện thoại 24/7. 

- Đề nghị Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Xuân Bình tiếp tục chỉ đạo công tác 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn toàn huyện, đặc 
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biệt là phát huy vai trò của Tổ liên gia tự quản, Tổ COVID cộng đồng, trách nhiệm 

của Ban chỉ đạo, UBND các xã, thị trấn trong công tác phòng, chống dịch, khẩn 

trương tăng cường rà soát, nắm chắc địa bàn, tuyên truyền, vận động các đối tượng, 

công dân trên địa bàn, công dân thường xuyên đi làm ăn trên địa bàn tỉnh và các 

tỉnh lân cận trong ngày khi về địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; 

giám sát, phát hiện sớm các trường hợp từ vùng dịch, từ ngoài tỉnh, từ địa phương 

khác vào địa bàn để có các biện pháp kịp thời phòng, chống dịch. 

- Đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Thể chỉ đạo 

toàn diện công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu, 

cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, vận tải, chợ, siêu thị... Giao 

Phòng KT&HT phối hợp cùng với Phòng TC-KH, LĐ-TB&XH, Công an huyện, 

Ban chỉ huy Quân sự huyện, Liên đoàn Lao động, Hội Doanh nghiệp huyện, các 

cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ tập 

trung cao độ trong tham mưu, quyết liệt trong chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu, cụm công nghiệp, cơ 

sở vận tải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 

huyện; rà soát toàn bộ số lượng chuyên gia, lao động tại các doanh nghiệp nhất là 

các chuyên gia, lao động đến/về từ vùng dịch...để có phương án chỉ đạo, hướng 

dẫn phòng, chống dịch bệnh phù hợp theo chỉ đạo của tỉnh; chỉ đạo Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng tham mưu công tác chỉ đạo, quản lý chặt chẽ đối với xe vận tải liên 

tỉnh theo quy định. Yêu cầu các lái xe, phụ xe phải kịp thời khai báo trung thực lộ 

trình đi, đến, trước khi về địa phương có nhật tình đi lại, cam kết thực hiện nghiêm 

công tác phòng, chống dịch. 

- Giao Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn chủ động, 

tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo các địa phương thực 

hiện công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới; chuẩn bị chu đáo, đảm bảo 

an toàn tiêm chủng, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin COVID-19 trên địa bàn 

huyện, khẩn trương tiến hành xét nghiệm sàng lọc theo kế hoạch, rà soát tiêm phòng 

cho các đối tượng ưu tiên, đối tượng thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người, 

có nguy cơ lây nhiễm cao theo chỉ đạo của UBND, Ban chỉ đạo tỉnh; phối hợp cùng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác phòng, chống dịch tại các nhà 

trường, rà soát, sẵn sàng tiêm phòng vắc xin COVID-19 cho học sinh trên địa bàn 

huyện. 

- Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện chỉ đạo lực lượng công an, 

quân sự ở địa phương bám sát cơ sở, theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, nắm chắc 

tình hình, quản lý tạm trú, tạm vắng đặc biệt là tạm trú, tạm vắng tại các cơ sở kinh 

doanh, dịch vụ có lao động thường xuyên di chuyển; đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn giao thông trên địa bàn. 

- Giao Phòng GD&ĐT khẩn trương tham mưu Kế hoạch xây dựng trường 

học “xanh” trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 
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- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT-TT huyện đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện cập nhật chỉ đạo về 

COVID-19 mới nhất, xây dựng nội dung tuyên truyền ngắn gọn bằng văn bản với 

thông điệp rõ ràng để truyền phát rộng rãi trên địa bàn huyện, chuyển đến các địa 

phương gửi đến các Tổ liên gia, Thôn, Tổ dân phố để cấp phát cho các hộ gia đình, 

cá nhân. Phòng VH&TT tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát phòng, chống dịch 

đối với việc cưới, việc tang trên địa bàn, phối hợp Phòng Kinh tê và Hạ tầng chỉ 

đạo, hướng dẫn việc kiểm soát dịch bằng các phần mềm ứng dụng đối với các cơ 

quan, dơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. 

- Giao Văn phòng HĐND&UBND, Công an huyện hàng ngày bố trí cán bộ 

trực 24/24 tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh của huyện, tham mưu, 

hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp thông tin hàng ngày đối với Trung tâm 

Chỉ huy các xã, thị trấn, các trạm y tế lư động và tổ chăm sóc sức người nhiễm 

COVID-19 trong động đồng ở các địa phương; tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc các 

xã, thị trấn thường xuyên rà soát công dân của địa phương đang lao động, học 

tập...tại các tỉnh thành phố trong cả nước, đặc biệt là các khu vực có dịch để chủ 

động có biện pháp hướng dẫn khai báo y tế, đón, cách ly, theo dõi y tế phòng, 

chống dịch theo quy định; chỉ đạo các xã, thị trấn lập danh sách số công dân này 

chuyển cho thôn, tổ dấn phố, Tổ COVID cộng đồng, Tổ liên gia để theo dõi, kiểm 

soát người về từ ngoài tỉnh; kiểm soát, chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống dịch ở 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; đôn đốc BHXH huyện tham mưu xây dựng báo 

cáo Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 68/2013/QH13 về 

đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế 

toàn dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2021 (giám sát qua báo cáo đối với 

Tam Dương). 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp Công an 

huyện và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các Tổ COVID cộng đồng, Tổ liên gia 

thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai 

trò tổ liên gia tự quản và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở tích cực tham gia phòng 

chống COVID-19”, rà soát, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện công tác 

phòng, chống dịch, phát hiện, tố giác các trường hợp vi phạm. 

- Về thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/HU ngày 22/11/2019 về kiểm điểm, 

đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, 

cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp: Giao Phòng Nội vụ chủ trì, tham mưu tổ 

chức việc kiểm điểm tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện và chỉ đạo, 

hướng dẫn việc kiểm điểm tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã; tham mưu 

tập thể lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện chủ trì, tổ chức thực hiện và xem xét, 

quyết định xếp loại chất lượng: tập thể lãnh đạo các phòng, ban và tương đương thuộc 

Uỷ ban nhân dân huyện và tập thể lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn; tham mưu 

để lấy đánh giá của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực 

UBMTTQ tỉnh đối với tập thể lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện và các nhiệm vụ 

khác theo Hướng dẫn số 26-HD/HU. Văn phòng HĐND&UBND tham mưu báo 

cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và phân công cụ thể lãnh 
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đạo Văn phòng giúp việc Chủ tịch, từng Phó Chủ tịch đối với việc xây dựng kiểm 

điểm cá nhân. 

- Thủ Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn rà soát ngay các nội dung, tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo 

định kỳ (cuối năm) trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ và 

Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Vĩnh Phúc. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

đôn đốc, hướng dẫn thực hiện. 

- Giao Phòng NN&PTNT huyện tiếp tục tham mưu, chỉ đạo sâu sát, kịp thời 

báo cáo, đề xuất lãnh đạo UBND huyện để chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng 

mắc trong xây dưng Nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

- Yêu cầu thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện sử dụng Phần mềm VNPT iGate trong 

việc Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã, thị trấn từ ngày 

15/11/2021 theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại Văn bản số 

10052/UBND-VX3. 

2. Các nội dung chuẩn bị báo cáo UBND huyện phiên họp tháng 11: 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 và những nhiệm 

vụ, giải pháp năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 

nhà nước năm 2021 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 

2022; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn năm 2021, kế 

hoạch năm 2022; Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

Báo cáo đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án; Báo cáo công tác thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, kế hoạch thực hiện năm 2022; Kết quả 

công tác quản lý sử dụng đất đai năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; 

Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và kế hoạch sử dụng đất năm 

2022; Báo các công tác bảo vệ môi trường năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện 

các vụ việc thanh tra, tình hình tiếp dân, giải quyết KN, TC năm 2021; Báo cáo 

kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, kế hoạch năm 2022; Báo 

cáo kết quả thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà 

nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND huyện năm 2021; kế hoạch thực hiện năm 

2022; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 

2021, kế hoạch năm 2022; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của 

UBND huyện năm 2021; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện. 

- Cơ bản đồng ý với các dự thảo do các cơ quan, đơn vị trình bày tại Hội 

nghị. Giao các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện, Công an huyện căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ, Chương trình công tác tháng 11/2021 của UBND huyện, 

Chương trình công tác tháng 11/2021 của Huyện ủy, tiếp thu ý kiến góp ý của các 

phòng, ban, cơ quan, đơn vị và chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện, khẩn trương rà 

soát, tham mưu, hoàn thiện các nội dung trên, để báo cáo UBND huyện tại phiên 

họp thường kỳ tháng 11/2021; báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy theo Quy chế 
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làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện 

theo luật định. 

- Giao Phòng TC-KH tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn, chủ 

đầu tư rà soát kế hoạch đầu tư công năm 2022 để trình HĐND cùng cấp thông qua 

theo luật định. 

3. Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Ban thường 

vụ Huyện ủy, UBND huyện giao năm 2021 

- Giao Phòng TC-KH khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị rà soát 

các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính, khẩn trương đôn 

đốc giải ngân vốn đầu tư công đến hết 31/12/2021; tham mưu, hoàn thiện báo cáo 

tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ BTV Huyện ủy giao năm 2021 

báo cáo Phiên họp UBND huyện tháng 11/2021, trong đó 01 báo cáo kết quả, đánh 

giá thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm tại Quyết định số 117-QĐ/TU ngày 

13/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 01 báo cáo kết quả, đánh giá thực hiện 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ BTV Huyện ủy giao năm 2021 tại Quyết định 298-QĐ/HU 

ngày 04/02/2021. 

- Đề nghị các Phó Chủ tịch UBND huyện theo lĩnh vực được phân công chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị chủ động, khẩn trương rà soát, sâu sát, sáng tạo, tham 

mưu, hoàn thành các nội dung trong chương trình công tác, chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế 

hoạch năm 2021, nội dung thường xuyên và các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất theo 

lĩnh vực được phân công, nhiệm vụ trọng tâm, nội dung cam kết của huyện với 

Tỉnh, của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn với Huyện và công tác quản lý đất 

đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện trong năm 2021. 

- Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu, báo cáo lãnh 

đạo UBND huyện phụ trách lĩnh vực chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo 

tiến độ, kết quả trong năm 2021 theo yêu cầu. 

4. Báo cáo tiến độ, kết quả; đề xuất biện pháp chỉ đạo trong công tác 

phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất 

đai trên địa bàn huyện Tam Dương 

Đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Thể chỉ đạo. 

Yêu cầu các Tổ công tác được Chủ tịch UBND huyện thành lập quyết liệt, thường 

xuyên đi kiểm tra các xã, thị trấn trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng 

sản trên địa bàn, liên tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác; chỉ 

đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện từng chỉ tiêu, nhiệm vụ…; đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền trên các phương tiện loa truyền thanh, niêm yết công khai 

danh sách các trường hợp vi phạm, có lộ trình giải quyết, xử lý từng vụ việc để 

đảm bảo từ nay đến hết năm 2021 giảm số vụ việc theo kế hoạch đã đề ra và kiên 

quyết xử lý không để các vi phạm mới phát sinh; xử lý nghiêm các vi phạm về 6 

khai thác tài nguyên, khoáng sản, vi phạm về quản lý đất đai trên địa bàn; tham 

mưu cho UBND huyện kiểm tra, thiết lập hồ sơ vi phạm đối với các vụ việc có 
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dấu hiệu hình sự chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định của pháp 

luật. 

5. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện công tác bồi 

thường GPMB, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư các dự án do UBND 

huyện và Ban QLDA ĐTXD làm chủ đầu tư 

- Giao Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì, đôn đốc Ban quản lý dự án ĐTXD 

huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực đẩy 

nhanh tiến độ triển khai thi công để có khối lượng giải ngân nguồn vốn, hoàn thiện 

các thủ tục thu hồi tạm ứng theo quy định; phối hợp với Ban quản lý dự án ĐTXD 

huyện, các đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát toàn bộ 

công tác tất toán, quyết toán dự án hoàn thành. Báo cáo Phó Chủ tịch phụ trách 

lĩnh vực để chỉ đạo hằng tuần; phối hợp rà soát, tham mưu kế hoạch đầu tư công 

năm 2022 báo cáo trực tiếp lãnh đạo UBND phụ trách lĩnh vực, báo cáo UBND 

huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2021, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy 

theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trình kỳ họp thứ 4 

HĐND huyện theo luật định. 

- Đề nghị Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Thể chỉ đạo Phòng kinh 

tế và Hạ tầng cùng Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện phối hợp, giải quyết nhanh 

trong công tác trình, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật phục vụ GPMB 2 nghĩa 

trang KCN Tam Dương 2-khu A. 

- Ban QLDA ĐTXD đẩy nhanh tham mưu thực hiện cưỡng chế Thu hồi đất, 

GPMB theo quy định; tiến độ các dự án; giải quyết nội dung quyết toán, tất toán 

Trung tâm VHTTTT huyện. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường sớm tham mưu các quyết định cưỡng 

chế kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất trình UBND huyện ban hành để 

các cơ quan, đơn vị căn cứ thực hiện. 

Trên đây là Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phùng Mạnh 

Thắng tại phiên họp lãnh đạo UBND huyện ngày 15/11/2021. Yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị thực hiện nghiêm./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện; MTTQ huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP HĐND&UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ COVID-19 huyện; 

- Ban chỉ huy quân sự; Công an huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Văn phòng đăng ký đất đai  

  chi nhánh Tam Dương; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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