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TÌNH HÌNH TUẦN
I. TÌNH HÌNH TUẦN ĐẾN NGÀY 13/8/2021
1. Lĩnh vực Kinh tế - Xây dựng cơ bản
a) Sản xuất nông nghiệp
- Trồng trọt: Chỉ đạo các đơn vị chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa và
các cây trồng vụ mùa năm 2021. Tổ chức kiểm tra đồng ruộng, dự tính, dự báo
phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và các loại sâu bệnh cho lúa vụ mùa.
- Chăn nuôi - Thủy sản: Đảm bảo công tác phòng chống dịch trên đàn gia
súc, gia cầm. Ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thuỷ sản đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện.
b) Thủy lợi - PCTT: Làm tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai chỉ thị số 18/CT-TTg
ngày 09/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, củng cố và nâng cao
năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã.
c) Giao thông - Quy hoạch - XDCB: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết
điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư khu trung
tâm và khu xóm Chạ xã Khánh Hội. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư
xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường cứu hộ cứu nạn đê sông Đáy đoạn từ
cống Đôi đến kè Ngòi Quyền, xã Khánh Trung.
d) Tài nguyên và môi trường – GPMB:
- Công tác quản lý đất đai và môi trường: Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà
soát, liệt kê thông tin về hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn quản lý.
Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn làm tốt công tác bảo vệ môi trường
trên địa bàn huyện.
- Công tác đấu giá QSDĐ: Phối hợp với Sở TN&MT tổ chức hội nghị xác
định mốc giới, giao đất tại thực địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dung đất cho
Nhà thờ Giáo xứ Yên Vân.
- Công tác GPMB: Tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án. Quyết
định thu hồi đất, quyết định phê duyệt dự toán, phương án bồi thường, hỗ trợ
GPMB dự án Mở rộng khuôn viên và xây dựng các hạng mục phụ trợ lăng mộ Vũ
Duy Thanh tại xã Khánh Hải (hộ ông Phạm Văn Khánh và hộ ông Phạm Văn Nhi).
Ban hành Kế hoạch, thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng trường tiểu
học Kim Đồng, thị trấn Yên Ninh. Tổ chức hội nghị thống nhất phương án giải
quyết vướng mắc trong công tác GPMB khu đấu giá đất Sành Tây, xã Khánh Nhạc.
e) Công tác Kế hoạch, Tài chính và thu ngân sách: Tâ ̣p trung chỉ đa ̣o thu
ngân sách trên điạ bàn. Tổng thu ngân sách trong tuầ n đa ̣t 3,02 tỷ đồng, trong đó thu
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trong cân đối 1,45 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách trên địa bàn đạt 101,45 tỷ đồng
(bằng 44,4% KH tỉnh giao, 17,05% KH huyện giao). Lũy kế thu trong cân đối ngân
sách 56,49 tỷ đồng (bằng 73,75% dự toán). Thu tiền sử dụng đất: 39,34 tỷ đồng
(bằng 26,22% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 7,61% so với kế hoạch huyện giao).
2. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội
a) Công tác phòng chố ng dich
̣ Covid -19: Chỉ đạo tập trung cao thực hiện
các biện pháp phòng , chố ng dich
̣ Covid-19; rà soát thêm khu cách ly tập trung và
bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị các khu cách ly tập trung. Phối hợp
với UBND huyện Kim Sơn tổ chức đón công dân huyện Kim Sơn từ Thành phố
Hồ Chí Minh về cách ly tại huyện. Lập chốt kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch
Covid-19 trên đường Quốc lộ 10 tại xã Khánh Hòa và các bến đò chở khách ngang
sông. Tiếp tục truy vế t , rà soát, lập danh sách, phân loại và lấy mẫu xét nghiệm
SARS-CoV-2 cho những người về từ thành phố Hồ Chí Minh và các vùng có dịch
khác1; cho đố i tươ ̣ng đang đươ ̣c cách ly (F1, F2). Quản lý, theo dõi người đã hoàn
thành cách ly ở các khu cách ly tập trung trở về địa phương. Triển khai Chiến dịch
tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 đợt 1, kết quả: trong
tuần đã tiêm 656 người, đảm bảo an toàn tiêm chủng.
b) Văn hoá, thông tin và thể thao: Tập trung tuyên truyền đường lối chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm 60
năm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam; tuyên truyề n xây dự ng NTM
nâng cao, NTM kiể u mẫu. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các biê ̣n
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền người dân không đi, về từ
vùng có dịch; người dân từ xa về địa phương đến cơ sở y tế trước để thực hiện kiểm
tra phòng dịch. Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh văn hoá, thể thao về việc
chấp hành tạm dừng các hoạt động phòng, chống dịch Covid- 19; kiểm tra, hướng
dẫn sử dụng, quản lý Chứng thư số tại các xã Khánh Thiện, Khánh Thành, Khánh
Hải, Khánh Tiên.
c) Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học bố trí cán bô ̣ , giáo viên,
nhân viên trực hè theo quy định, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19. Tăng cường công tác tuyên truyề n phòng, chố ng đuố i nước cho trẻ trong
những ngày nghỉ hè. Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển trường, lớp năm học
2021-2022 đối với giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập huyện.
d) Y tế - Dân số, KHHGĐ: Chỉ đạo đảm bảo an toàn thực phẩm và tăng
cường phòng chống dịch bệnh. Xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc
lá giai đoạn 2021 - 2022.
đ) Chính sách xã hội: Tổng hợp số liệu trẻ em và người chưa thành niên lao
động trái quy định của pháp luật. Đề nghị tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ tiền ăn
cho người điều trị Covid -19, cách ly y tế và đối tượng lao động không có giao kết
1

Đế n 15/8/2021, tổng số người được cách ly, giám sát là: 3.783 người, trong đó: số người hế t thời gian cách
ly: 3.339 người; đang cách ly ta ̣i khu cách ly tập trung và cơ sở y tế : 156 người (trong đó có 85 công dân huyện Kim
Sơn); đang cách ly ta ̣i nhà và nơi lưu trú : 232 người; chuyể n từ khu cách ly tâ ̣p trung của huyê ̣n về cách ly ta ̣i nhà :
47 người; đang theo dõi ta ̣i nhà : 09 người về sau cách ly tập trung . Tổ ng số mẫu xét nghiê ̣m: 6.011 mẫu (lần 1: 4.422
người, lầ n 2: 1.047 người, lần 3: 358 người; lầ n 4: 172 người; lầ n 05: 12 người).

3
hợp đồng lao động bị mất việc làm trên địa bàn huyện. Trong tuần, đã tiếp nhận và
giải quyết 89 thủ tục hành chính, trong đó: 03 TTHC liên thông xã, huyện, tỉnh; 86
TTHC liên thông xã, huyện.
3. Lĩnh vực Nội chính - Xây dựng chính quyền
a) Quân sự, quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.
Bảo đảm tốt công tác hậu cần cho 04 khu vực cách ly tâ ̣p trung của huyện . Chuẩn
bị các điều kiện tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 05 xã: Khánh Hội,
Khánh Mậu, Khánh Thủy, Khánh Thành, Khánh Công. Quyết định triệu tập sỹ
quan dự bị đi huấn luyện tại Lữ đoàn 368, Quân đoàn 1.
b) ANCT, trật tự ATXH: Tăng cường tuần tra đảm bảo ATGT, trật tự công
cộng trên địa bàn. Nắm chắc tình hình liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Trong
tuần, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện đảm bảo . Phạm pháp hình sự
xảy ra 03 vụ, trong đó: 01 vụ Tàng trữ trái phép chất ma túy tại xã Khánh Thủy,
01 vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Khánh Cư, 01 vụ Đánh bạc tại
xã Khánh Hải. Vi pha ̣m pháp luâ ̣t xảy ra 03 vụ, trong đó: 01 vụ Vi phạm về kinh
tế tại xã Khánh Hải, 01 vụ Sử dụng súng hơi trái phép tại xã Khánh Công, 01 vụ
Cố ý gây thương tić h ta ̣i xã Khánh An, làm 02 người bi ̣thương . Các xã, thị trấn
xử phạt 34 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng (cảnh cáo 01 trường
hợp, phạt tiền 33 trường hợp với tổng số tiền 42,2 triệu đồng).
c) Tổ chức bộ máy - xây dựng chính quyền: Quyết định cho 04 viên chức
nghỉ hưu hưởng Bảo hiểm xã hội; tiếp nhận vào làm viên chức đối với 01 cá nhân thông
qua hình thức sát hạch; công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề
nghiệp đối với 01 viên chức. Chấp thuận tiếp nhận 2 viên chức ngành GD&ĐT về
công tác tại huyện.
Công tác Tôn giáo: Chấp thuận cho Đền tây Thổ Mật xã Khánh Hồng xây
dựng 05 gian tiền đường.
d) Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Ngày 12/8/2021,
tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đại diện Thường trực HĐND huyện chủ trì tiếp 05
công dân, kết quả: thị trấn Yên Ninh 03, Khánh Công 01, Khánh Nhạc 01.
đ) Cải cách hành chính:
Tình hình tiế p nhận, giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh:
Từ ngày 05/8/2021 đến 11/8/2021 trên Cổ ng dich
̣ vu ̣ công , toàn huyện tiế p
nhâ ̣n 1.208 hồ sơ; toàn huyê ̣n giải quyế t 1.005 hồ sơ DVC trực tuyế n mức đô ̣ 3,4
(cấp huyện: 12 hồ sơ, cấp xã: 993 hồ sơ); các xã: Khánh An, Khánh Mậu thực hiê ̣n
tố t viê ̣c tiế p nhâ ̣n và giải quyế t TTHC trên Cổ ng dich
̣ vu ̣ công ; các xã có số hồ sơ
xử lý thấ p , chưa câ ̣p nhâ ̣t đầ y đủ hồ sơ trên cổ ng DVC : xã Khánh Thiện (0 hồ sơ),
Khánh Vân (23 hồ sơ).
4. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM
Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí
NTM, xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiể u mẫu , khu dân cư kiểu mẫu, vườn
mẫu. Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn các xã: Khánh Trung, Khánh Cư, Khánh
Cường, Khánh Tiên, Khánh Hải tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM
nâng cao. Hướng dẫn xã Khánh Nhạc tiếp tục xây dựng xã NTM kiểu mẫu.
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* Về các công việc thực hiện trong tuần:
a) Xã Khánh Trung : đạt 14/19 tiêu chí ; 04 tiêu chí cơ bản đạt: Tiêu chí 2
(Giao thông); Tiêu chí 15 (Hành chính công); Tiêu chí 17 (Môi trường); Tiêu chí
13 (Tổ chức sản xuất); 01 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí 1 (Quy hoạch).
- Tiêu chí 02 (Giao thông): Lập dự trù kinh phí lắp đặt bổ sung hệ thống biển
báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc trên tuyến đường trục xã và trục thôn.
- Tiêu chí 15 (Hành chính công): Tập trung giải quyết 01 đơn thư khiếu nại
theo thẩm quyền (tranh chấp đất đai).
- Tiêu chí 17 (Môi trường): Hội Nông dân huyện phối hợp với UBMTTQ xã
ra mắt mô hình điểm phân loại và xử lý rác thải hữu cơ sử dụng chế phẩm vi sinh
Sumitri tại 175 hộ gia đình thuộc thôn 3 xã Khánh Trung. Đoàn thanh niên xã tiến
hành tu sửa hệ thống điện chiếu sáng đoạn đường trước cửa UBND xã dài 250m.
b) Xã Khánh Cư: đạt 14/19 tiêu chí ; 03 tiêu chí cơ bản đạt: Tiêu chí 2 (Giao
thông); Tiêu chí 17 (Môi trường), Tiêu chí 15 (Hành chính công); 02 tiêu chí chưa
đạt là: Tiêu chí 1 (Quy hoạch), Tiêu chí 19 (Quốc phòng và An ninh).
- Tiêu chí 17 (Môi trường): Cắt tỉa 2 km đường hoa tại thôn Yên Cư 1.
c) Xã Khánh Cường : đạt 14/19 tiêu chí ; 03 tiêu chí cơ bản đạt: Tiêu chí 15
(Hành chính công); Tiêu chí 17 (Môi trường); Tiêu chí 18 (Chất lượng môi trường
sống); 02 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí 1 (Quy hoạch), Tiêu chí 2 (Giao thông).
- Tiêu chí 2 (Giao thông): lên phương án thi công việc cắm biển báo biển chỉ dẫn
và làm gờ giảm tốc đối với trục đường xã, đường liên xóm.
- Tiêu chí 17 (Môi trường): Các đoàn hội tổ chức hỗ trợ 180 thùng đựng rác hữu
cơ và 360 gói men tiêu hủy rác vô cơ cho 180 hộ gia đình trên địa bàn xã đồng thời tiến
hành phát động chiến dịch phân loại rác để giảm lượng rác vận chuyển.
d) Xã Khánh Tiên: đạt 16/19 tiêu chí; 02 tiêu chí cơ bản đạt: Tiêu chí 1 (Quy
hoạch); Tiêu chí 14 (Y tế); 01 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí 13 (Tổ chức sản xuất).
- Tiêu chí 17 (Môi trường): Xóm 5 tổ chức nhân dân huy động công phát cây
dọn dep đường liên xóm dài 400m.
đ) Xã Khánh Hải : đạt 13/19 tiêu chí; 02 tiêu chí cơ bản đạt: Tiêu chí 15
(Hành chính công); Tiêu chí 17 (Môi trường); 04 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí 1
(Quy hoạch); Tiêu chí 2 (Giao thông); Tiêu chí 13 (Tổ chức sản xuất); Tiêu chí 18
(Chất lượng môi trường sống).
- Tiêu chí 2 (Giao thông): Đổ bê tông 970m tuyến đường cổng Ông Hỷ xóm
Hạ, Đông Mai đi đến Trạm bơm xã Khánh Lợi.
- Tiêu chí 17 (Môi trường): Triển khai dọn cỏ trồng cây 450m đường trục Trạm
bơm đi xóm Thượng, Vân Bòng.
- Tiêu chí 18 (Chất lượng môi trường sống): giao cho các đoàn thể phụ trách các
lập dự toán mua cây để trồng đường hoa cho 05 xóm đăng ký xóm kiểu mẫu
5. Chưa thực hiện xong ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại
Thông báo số 583/TB-UBND ngày 10/8/2021
5.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Nội dung 1: Tham mưu Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy, UBND
xã Khánh Vân giải quyết tồn tại giao đất trái thẩm quyền tại Khánh Vân. Kết quả: chưa
thực hiện.

5
- Tham mưu phương án tổ chức đấu giá QSDĐ những khu dưới 100 lô đất
tại các xã, thị trấn. Kết quả: đang thực hiện.
- Giải quyết dứt điểm vướng mắc trong GPMB dự án xây dựng đường nội
thị, thị trấn Yên Ninh. Kết quả: Phòng đã phối hợp với các phòng: KT&HT, TC-KH,
BQLDA ĐTXD huyện làm việc với UBND thị trấn Yên Ninh để xác định làm rõ các
tồn tại vướng mắc. Đến thời điểm hiện tại, UBND thị trấn chưa có báo cáo làm rõ
các tồn tại theo yêu cầu của buổi làm việc.
5.2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch xử lý an toàn
giao thông trên địa bàn huyện, đặc biệt tuyến Quốc lộ 10 và đường ĐT483; rà soát,
đề xuất phương án sửa chữa, nâng cấp hệ thống an toàn giao thông. Kết quả: đang
thực hiện.
II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 14/8/2021 – 20/8/2021
1. Tâ ̣p trung cao triể n khai thực hiê ̣n các biện pháp phòng, chống dịch Covid19. Tiếp tục triển khai truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các
đối tượng đi về từ vùng dịch. Tăng cường trang thiết bị, đảm bảo cách ly an toàn
tại các cơ sở cách ly y tế tập trung; hỗ trợ cách ly y tế tập trung cho công dân
huyện Kim Sơn. Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 đợt 3
lần 2; đảm bảo các điều kiện tổ chức tiêm phòng Covid-19 cho nhân dân. Chỉ đạo
bảo đảm an toàn thực phẩm và tăng cường phòng chống dịch bệnh.
2. Chỉ đạo các đơn vị chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa và các cây trồng
vụ mùa 2021; chuẩn bị các phương án phòng chống úng lụt khi có mưa lớn xảy ra.
Kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất. Chỉ đạo triển
khai các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò, dịch tả lợn
Châu Phi, cúm gia cầm.
3. Chỉ đạo các xã tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; xây dựng
các khu dân cư kiểu mẫu , vườn mẫu. Tâ ̣p trung chỉ đa ̣o 5 xã Khánh Trung, Khánh
Cư, Khánh Cường, Khánh Tiên, Khánh Hải xây dựng NTM nâng cao ; xã Khánh
Nhạc xây dựng NTM kiểu mẫu.
4. Ban hành Quyết định thu hồi đất; Quyết định phê duyệt phương án bồi
thường, hỗ trợ GPMB 02 công trình: Xây dựng tuyến đường kết nối từ đê sông
Dưỡng Điềm đến đường huyện ĐH.52, xã Khánh Hội; Xây dựng hệ thống cống
kiểm soát ngăn mặn và nâng cấp đê Dưỡng Điềm kết hợp nâng cấp bờ sông thành
đường cứu hộ, cứu nạn chống xâm nhập mặn, phục vụ phòng chống lụt bão liên
huyện Yên Khánh – Kim Sơn, đoạn qua xã Khánh Nhạc (phần đất ở). Tăng cường
công tác quản lý môi trường trên địa bàn huyện.
5. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn huyện.
6. Tuyên truyề n kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9;
xây dựng NTM nâng cao , NTM kiể u mẫu ; tăng cường công tác thông tin , tuyên
truyề n về các biê ̣n pháp phòng , chống dịch Covid-19. Kiểm tra các dịch vụ kinh
doanh về lĩnh vực Văn hoá trong công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa
bàn các xã, thị trấn; hướng dẫn các đơn vị sử dụng Chứng thư số.
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7. Chỉ đạo các trường học thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch
Covid – 19; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức tựu trường cho học sinh năm học
2021-2022. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2020-2021,
triển khai nhiêm vụ năm học 2021-2022.
8. Tiếp tục thẩm định hồ sơ các nhóm đối tượng đề nghị hỗ trợ khó khăn do
ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Rà soát,
tổng hợp danh sách người đang hưởng trợ cấp do bị nhiễm CĐHH theo Nghị định
54, Nghị định 31 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng
cường các biện pháp bảo vệ, chăm sóc, phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em.
9. Tăng cường chỉ đa ̣o công tác tiế p dân; giải quyết đơn thư của công dân.
10. Tăng cường chỉ đa ̣o viê ̣c tiế p nhâ ̣n và giải quyế t TTHC trên Cổ ng dich
̣ vu ̣
công; nhâ ̣n chuyể n, xử lý và ký số văn bản trên hệ thống quản lý văn bản VNPT –
iOffice; thực hiện tốt việc chuyển nhận văn bản điện tử. Đẩy mạnh thực hiê ̣n dịch vụ
công mức đô ̣ 3, mức đô ̣ 4 và sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích trong gi ải quyết
TTHC; thanh toán trực tuyế n nghiã vu ̣ tài chiń h trong thực hiê ̣n thủ tuc̣ hành chiń h.
11. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục nắm chắc tình
hình liên quan đến hoạt động của người nước ngoài ; hoạt động của các tôn giáo ;
tình hình liên quan đến dịch bệnh Covid-19, xử lý nghiêm các trường hơ ̣p vi pha ̣m
quy đinh
̣ về phòng , chố ng dich
̣ Covid -19. Tăng cường tuần tra đảm bảo ATGT,
trật tự công cộng trên địa bàn.
Trên đây là tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 32 năm 2021 và một số nhiệm
vụ trọng tâm tuần 33 năm 2021, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đạt kết quả,
báo cáo UBND huyện theo quy định./.
Nơi nhận:
- VP UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thành viên UBND huyện;
- Các phòng, ban, đoàn thể của huyện;
- Chi cục Thống kê;
- Trang thông tin điện tử UBND huyện;
- UBND xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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