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Can cr Lut T chrc ChInh quyn dja phtrong ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Trën ci si xem xét báo cáo cüa UBND huyn; báo cáo cüa Ththng trirc 
HDND, các Ban cüa HDND huyn và báo cáo cüa các Ca quan hu quan; ' kiên 
cüa các di biêu HDND huyn, 

QUYET NGH!: 

Diêu 1. HDND huyn Dng Xuân co bàn tan thành vOi nhng dánh giá tlnh 
hlnh thirc hin nhim vi kinh té - xã hi, quôc phông — an ninh 6 tháng dâu näm và 
chu'o'ng trinh cong tác 6 tháng cuoi näm 2018; các báo cáo cUa cac ca quan hru 
quan va báo cáo thâm tra ciia các ban HEDND huyn; dông thyi nhân manh  mt so 
van dé sau: 

Dánh giá tInh hlnh thiuc hin k hoch phát trin kinh t - xã hi; quôc 
phông - an ninh 6 tháng dãu nãm 2018: 

Trong 6 tháng dAu näm 2018, UBND huyn dä tp trung trin khai quyt 1it, 
kjp thii các giái pháp on djnh kinh tê, dam báo an sinh xä hi; triên khai thirc hin 
có hiu qua chuong trInh hành dng so 255/CTr-UBND ngày 15/3/2018 ye thirc 
hin Nghj quyêt so 01 /NQ-CP cüa ChInh phü ye nhtng nhim vii, giãi pháp chü yêu 
thirc hin kê hoach phát triên kinh tê - xã hi và d toán ngân sách Nba nrc nãm 
2018; dixOi sçr quan tam chi dao,  lãnh  dao  cUa UBND tinh và Huyn Uy ciing vó'i sr 
no 1%rc cña các ngành, dja phu'ang và nhân dan nên tInh hInh kinh té - xã hi cüa 
huyn trong 6 tháng dâu nãm phát triên on djnh, dung huàng. Tong san luçmg 1uang 
thi,rc cay có hat: 14.170 tan, dat  57%KH, bang 103,2% so vói cüng ks'. Cong tác 
xây drng nông thôn mOi ducic tp trung chi dao,  phân dâu xây drng xa Xuân San 
Bäc ye dIch näm 2018. Cong tác quán I' ngân sách dixçc thirc hin theo dung quy 
djnh. Cong tác dan tc mien nüi duc chü tr9ng, tiêp tiic triên khai các chu'ang 
trmnh, dir an nhàm nâng cao di song vüng dông bào dan tc thiêu sO. 

Cong tác chàm soc sirc khOe nhân dan duçc quan tam dung mirc, thi.rc hin tt 
cong tác khám chia bnh, tang cirng giám sat djch bnh. Giáo diic dào tao dat 
drcc nhiêu thành tich dáng khich 1, t 1 hçc sinh tot nghip các bc hçc khá cao. 
Các hoat dng van hOa, the thao du'çc day manh  vOi các phong trào van hóa, van 
ngh, the dic, the thao da dng, dtc sac. An sinh xà hi và giãi quyêt vic lam ducic 
thu trçng. Các van e xa hi büc xüc duc quan tam giãi quyêt. ChInh trj - xa hi 
on djnh, an ninh, quôc phông duc tang cung, trt tir an toàn xä hi dixc dam bào. 



Cong tác cài cách hành chinh, giãi quyt don thu khiu nai, t cáo và du tranh 
phông chông tham nhüng, thirc hành tiêt kim, chông lang phi duc quan tâm.Tuy 
nhiên, ben canh  nhffiig m.t dat duc, vn con ton tai  mt so mt chü yu: Cong tác 
quãn 1' báo v thng cO hic, CO noi chua chit chë, thiêu kiêm tra, kiêm soát nên xáy 
ra tInh trng mt so ngu&i dan khai thác, 4n chuyên lam san trái phép, nhât là tInh 
trng khai thác, vn chuyén cay Con, than, cüi trái phép, dc bit tai  tiêu khu 51, 56 
xà Ph(i Mv, xA Xuân Quang 1, Xuân Quang 2, Xuân Lành, Xuân Long; thU tiic dâu 
tu mt so dir an I-Ta  tang k5 thuât khu dan Cu, thU tic dé nghim thu các cong trInh 
xây drng tir näm 2016, 20 17 và thU tiic dâu tu' mói các dir an thuc Chirong trinh 
mic tiêu quôc gia XD NTM, Chu'ong trinh miic tiêu quôc gia giãm nghèo ben vUng 
tai các xa cOn chm; cong tác 1p phu'ang an den bU, giãi phóng mt bang các cOng 
trInh cOn chm, ánh hithng den tiên d thi cong cong trmnh nhir: Dir an cong viën 
van hOa Bâu Sen, mt bang HTKT khu dan cii' phIa Bäc throng Nguyen Mao Sr, 
thrOng Trân Cao Van den truOng THCS Phan Li.ru Thanh, NghTa trang nhân dan 
huyn; cong tác quán l' dat dai chua dam báo chat chê, nhât là 0 co sO, cOn xãy ra 
tInh trng sü diing dat sai m'ic dIch; Vic giài quyêt don thu khieu nai,  to cáo, kiên 
nghi cUa ngIrOi dan van cOn mt sO truOng hqp chua giài quyêt dit diem, kéo dài, 
dc bit là 1mb virc lien quan den dat dai; tInh hInh trt tçr an toàn xã hi van cOn 
xáy ra các t nan:  trm cap, dánh bac, gay go dánh nhau, cho vay nng lài,... 

D tip tçic thrc hin t& Nghj quyt s 07/NQ-HDND, ngày 14/12/2017 cUa 
HDND huyn ye nhim v kinh té - xa hi, quôc phOng - an ninh näm 2018 dä ducic 
HDND huyn khóa X, k' h9p thir 6 thông qua; HDND huyn khóa X, k' h9p thO 7 
nhân manh  mt so nhim v, giãi pháp chU yêu can tp trung thizc hin trong 6 
tháng cuOi näm 2018 nhu sau: 

A • 1. Ve Kinh te: 

Tp trung xung ging, chàm soc t& các loai cay trng vii He Thu và vii mUa 
2018. Theo dôi sat diên biên tlnh hInh sâu bnh trên các loai cay trOng chInh, phOng 
trO kjp th&i, hiu qua, dam bão näng suât cay trông. Phân dâu: LUa He Thu Va lUa 
mUa dat 2.000 ha; cay san: 4.100 ha. Cay mIa trông mOi và kru gôc phân dâu dat: 
2,200 ha (trong do có 100 ha mIa co tuOi nisOc). ThuOng xuyên theo dOi tlnh hInh 
djch bnh dan gia sc, gia cam, day manh  cong tác lai tao  dan bO, tiêm phOng väc 
xin dat  ke hoach, phan dâu den cuôi nàm 2018 dan bO dt 28.000 con (trong do t l 
bOlai dat  73% tong dan), dan heo: 15.000 con, dan gia cam: 170.000 con. Tp trung 
trién khai thirc hin các mO hlnh thuc cht.rong trmnh khuyên nOng — lam — ngix nãm 
2018 và các mô hinh ho trçl phát triên san xuât thuc chuong trinh mic tiêu quOc 
gia xây drng NTM và giãm nghèo ben vflng nãm 2018. Chi dao  UBND các xã và 
các ngành lien quan thirc hin nghiëm Kê hoach cUa UBND huyn ye triên khai 
thrc hin Nghj quyêt so 13-NQ/HU, ngày 03/8/2016 cUa Ban ThuOng vii HuynUy 
ye tang cuOng cOng tác quãn 1, bão v và phát trien rOng. Theo dOi cong tác trOng 
rOng, chäm soc rOng và tmnh hInh sinh truOng phát triên cay trOng lam nghip cUa 
các don vi chU rOng; chi dao  phOng Nông nghip và PTNT phôi hç'p vOi Ht Kiêm 
lam; trin khai k hoach kiêm tra cong tác phOng cháy, chtra cháy rOng nám 2018; 
Tiêp tic dOn dôc các xã tuyën truyen, 4n dng nguOi dan tham gia xây dimg nông 
thôn mOi. T.p trung nguôn lirc dâu tu, phân dâu den cuOi nàrn 2018 xây dung xä 
Xuân Son Bc ye dIch nông thOn mOi. TO chirc Hi nghj so ket 03 näm triên khai 
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thrc hin Chiicing trinh MTQG xãy dirng nông thôn mói trën dja bàn huyn giai 
doan 2016-2018; Tiêptuc chi dao thrc hin cOng tác born tuii vt lüa I-lè Thu näm 
20,18 dat  hiu qua. Triên khai thirc hin tot phuong an phông, chng thiên tai và tim 
kiêm ct'u nan  nãm 2018, han  chê thâp nhât thit hai  do thiên tai gay ra. 

Tip nhân va 1p h so d nghj cp có thm quyn giao dt, cp giy chüng 
nhân QSDD, chuyên nhi.iong, chia tách QSDD cho các to chrc, cá nhân cO nhu câu 
sir diing dat dUng theo quy djnh. Hoàn thành d an cap Giây chirng nhn QSDD Ian 
dâu xà Xuân Scm Nam. Thrc hin Cong tác quãn I' tài nguyen khoáng san trên dja 
bàn theo dUng quy djnh; chi dao  UBND các xã, thj trân chU tr9ng cong tác quán l' 
bào v môi tru?ng; thiing xuyên tuyên truyên vn dng nhân dan nêu cao thUc 
giU gin v sinh mOi tnrting. Phë duyt các ho so dang k dé an, cam kêt bão v môi 
tnthng cUa các co s san xuât kinh doanh trén dja bàn huyn theo dUng trInh tir thU 
ttc quy djnh. 

Don dôc các don vi thi cong day nhanh tién d thi cOng các cong trInh xây 
dirng co bàn, dam bão chat 1ixng theo ho so thiêt kê thrçc duyt; sam hoàn chinh 
thU tiic dé triên khai thi cOng các cong trInh mâi kh&i công; chi dao  phông Kinh tê 
và H tang chU trI, phôi hqp thirc hin tot cong tác quàn 1' dâu tu xây dirng, quy 
hoach xây drng, quãn l' do thj, nhât là cOng tác quãn 1' trt tr xây dirng, lan chiêm 
lông, lé du&ng ô các xà và thj trân La Hai. Thirc hin tOt cOng tác kiém tra, kiêm 
soát thj tnr&ng, chOng gian ln thuong mai,  sU ding hang già, dâu co, tang giá, 
buôn ban, tang tr các 1°ai  pháo no, do choi nguy hiêm, v sinh an toàn thirc phâm, 
dông thai kiên quyêt xU 1r nghiêm nhng hành vi vi pham; tiêp tic triên khai 
chuung trInh be tong hóa du&ng giao thông nông thôn các xà thuc khu vlrrc mien 
nUi tinh PhU Yen giai doan 2017-2020. 

Chi dao  ngành thu phi hçp cUng các ngành, các t ch(rc doàn th và UBND 
the xà, thj trân triên khai thirc hin dông b các bin pháp thu ngân sách, quãn 1' và 
khai thác tot các nguOn thu phát sinh trén dja bàn, to chUc thu ng, thu dUng và dU 
các l°ai  thuê theo dUng chInh sách thuê, kiên quyêt xU 1' kp thai nhüng trtthng hçip 
vi pham Lut quãn l' thuê, dOng thyi bão dam nhu câu chi, trén tinh than hêt sirc 
tiêt kim, tránh lang phi, han  ché nhthig khoãn chi phát sinh chua can thiêt. Xây 
diing k hoach phát triên kinh té - xà hi và dir toán thu - chi ngân sach nàm 2019. 

TIn diving: Ngân hang Nông nghip và PTNT huyn: Ngun vérn phn dãu den 
cuOi nàm: 590 t' dOng, dat  100%KH; tOng du ng: 320 t' dOng, dat  100%KH, nç 
xâu <1%/tong du n. Tang cuang kiêmtra, giám sat cüa Ban dai  din HDQT dOi 
vai boat dng cUa Ngân hang CSXH, nhât là cOng tác kiém tra, giãm sat co sa sau 
khi bInh xét cho vay các nguôn von cUa Ngân hang CSXH. 

Tang cixang cOng tác kim soát thu - chi NSNN qua Kho Bac  Nba nixóc 
nhàm thirc hin tOt Lut thirc hành tiét kim, chOng lang phI và Luat  phông chông 
tham nhüng. Kiém soát tot cong tác chi thuang xuyOn và cap phát thanh toán vOn 
dâu tu XDCB, von Chucing trinh miic tiêu dat  kê hoach, don dôc các chU dâu tu, 
chU dir an thçrc hin t& cOng tác quyêt toan dir an hoàn thành. 

DOn d& các ngành trin khai thc hin các cong trInh thuOc ngun vn 135 
näm 2018 theo ké hoach; hithng dan UBND các xà thirc hin nguôn vOn theo Quyt 
djnh s 1 02/2009/QD-TTg cUa Thu wang ChInh phU theo dUng quy djnh; tiêp tic 
triên khai các chtxong trInh, dir an theo kê hoach vOn nam 2018. Triên khài thirc 
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hiên chInh sách theo Quyt dinh s 2085/QD-.TTg ngày 31/1O/2016cüa Thu ttxâng 
ChInh phU ye phé duyt chInh sách d.c thU ho trcx phát triên kinh tê - xâ hi vUng 
dan tcc thiêu so và mien nUi giai doan 2017 — 2020 khi có nguôn von phân bô cUa 
tinh. 

2. V Van hoá - xã hôi 

Tip tiic chi 4o trin khai có hiu qua K hoach thirc hin Ngh quyt s 29 
cüa Ban Chap hành Trung uong (khóa XI) ye dôi mâi can bàn, toàn din giáo diic 
và dào tao, dáp Ung yêu câu cOng nghip hOa, hin dai  hOatrong diêu kin kinh t 
thj trtthng djnh hung xâ hi chü nghia và hi nhp quôc tê. Tang cuing kiêm tra, 
don dOe các ngành, các dja phucing phôi hçp th1rc hin tot cong tác tuyên sinh vào 
các lap dâu cap näm h9c 2018 —2019. Chuân bj chu dáo các diêu kin phc vi khai 
giâng nämhçc 2018 — 2019. Thirc hin tot cuc vn dng "Tiêp bizc cho em den 
tnrô'ng", tiêp tic gitr vflng nàm hQc 2018 — 2019 huy dng 100% trè 5 tuOi vào mu 
giáo, 100% trê 6 tuôi vào lap 1, tuyën sinh tôi da hçc sinh hoàn thành chiicrng trInh 
Tiêu hQc vào 1&p 6; Tiêp nc chi dao  triên khai xây dirng các truang: THCS Trân 
Quoc bàn, Tiêu h9c Xuân San Bäc và Mâm non Xuân Quang 3 dt chuân quOc 
gia. Tiêp tic t.p trung thc hin cong tác PCGD mâm non cho tré 5 tuOi theo quy 
djnh; cUng cô và nâng cao chat hxçing PCGD Tiêu h90 - Xóa mU chU, PCGD THCS. 
Tp trung chi dao  triên khai thrc hin tot Ké hotch hoat dng he và phong trào 
thanh niën tInh nguyen nãm 2018. 

Tip tue chi dao rà soát, cüng c các xã dt tiêu chI Quc gia v y t nàm 
2014, dê nghi cong nh.n li các xã: Xuân Quang 3, Xuân Phi.iOc, Xuân San Nam, 
Xuân Long. ChU tr9ng nâng cao dao  dirc ngh nghip càa di ngU can b, y — bác 
s và chat krcing khám, chUa bnh cUa các ca sa y tê, to môi tnx?mg than thin, 
huang den phiic vi bnh nhân tOt han. 

Tang cuang giám sat và chU dng trin khai các giãi pháp phông, chng có 
hiêu qua các djch, bênh a nguai, nhât là sot xuât huyêt; ngän chn, dp tat kjp thai 
nêu có djch xãy ra. Chó tr9ng cong tác quán 1 nhà niiâc ye an toàn thrc phâm. 
Giãm t' l suy dinh duöng tré em disâi 5 tuôi 1,2%. T$' 1 dan cix thj trân si:r dirng 
nuâc hop ye sinh dt 100% V t' 1 dan cix nOng thôn sU diing nuOc hop v sinh dtt 
98,5%; thuc hin tot chi tiéu tinh giao ye hiên máu tInh nguyen nam 2018. Tang 
ci.thng kiêrn tra, quàn l' cht chë hoat dng hành nghê y duc tu nhân. Day manh 
tuyên truyên, van dông nhân dan nâng cao ' thUc, thirc hin các bin pháp tránh thai 
hiên dai, phn du giãm mUc sinh 0,2%G. 

T chac các hoat dng van hóa, van ngh, thông tin, tuyén truyn, th diic, 
the thao chào mUng k' nim các ngày lê lan trong 6 tháng cuôi nàrn 2018. Ttp 
trung triên khai thirc hin có hiu qua các ngày iê 16 trong 6 tháng cuoi nam 2018. 
Tap trung trin khai thrc hin co hiu qua các giài pháp xây dimg nep song van hóa 
nông thôn, van minh dO thj. Day manh  phong trào "Toàn dan doàn két xây dixng dai 
sOng van hóa", gän két vai các cuc vn dng ca sà; tang cuang nâng cao nàng lrc 
quãn 19 nhã nuàc trën các 1mb virc bixu chInh, vién thông, cong ngh thông tin, 
Internet và các hoat dông van hóa theo quy djnh. Tiép tiic day manh  rng diing cong 
ngh thông tin trong hot dng quàn 19 cUa các ca quan hành chInh nhà nuâc. 
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Tip t1ic dy manh phong trào "Dn orn dáp nghTa, nâng cao müc sang ngithi 
có cong vii each mng. Don dôc thi cong câi tao, nâng cap hoàn thành NghTa trang 
lit si Xuân Quang 1, Xuân Phuâc tru6c ngày 27/7/2018; tp trung chi dao  t6 cht'rc 
các hoat dng k' nim 71 nám Ngày thwmg binh, 1it si theo ké hoach dê ra. Day 
manh thirc hin kê hoach "Dao tao  nghê cho lao dng nông thôn" nàm 2018, phn 
dâu thirc hin dat  chI tiêu kê hoach dê ra; TAng cung 4n dng ngi.thi nghèo n 1%rc 
vrorn len thoát nghèo; triên khai kjp thai các chInh sách uu dAi cüa nba nuâc dM vói 
ngithi nghêo, phân dâu giàm 7,15% ho nghèo. To chirc thirc hin tOt cOng tác h trçY 
xóa nhà & tam cho h nghèo theo Quyêt djnh so 33/201 5/QD-TTg cUa ChInh phU và 
ho trV nhà a cho dôi tiiçing chInh sách, ngu&i có cong vâi each mng theo Dê an 
22/QD-TTg cüa ThU tu'&ng ChInh phU. Day manh cong tác bão v, chAm soc và 
giáo diic tré em. Phân dâu duy trI 100% xã, thj trân phi hçrp vâi tré em. 

3. Cong tác quôc phông — an ninh: 

Tip tVc  gi& v&ng an ninh — chInh trj và trt tir an toàn xA hi trén dja bàn 
huyn. Tp trung lçrc hxqng nAm chAc hoat dng cUa các dôi tucYng hInh sir nôi, dôi 
ti.rçlng có biêu hin hoat  dung ti pham; lam rö và x& 1' các chuyén an dA xác lip, 
nâng cao t$' 1 diéu tra, khám phá an, nhât là an trm cAp tài san và cô ' gay thuang 
tich, dánh bac.  TAng cuông cong tác tuân tra, kiêm soát, xU 1 nghiêm the hành vi 
vi pham pháp 1ut ye trt tr ATGT; tuyén truyên, vn dng và xü 1' các h dan d9c 
các tuyên du&ng cam két không vi pham hành lang ATGT. Nâng cao chat luçing 
cong tác xây drng 1irc krng Cong an xà và phong trào toàn dan bâo v ANTQ, 
tAng cuâng các bin pháp PCCC và cong tác cUu h, cUu nan. 

Duy trI nghiém cong tác trrc sn sang chin du, trrc phông khOng 24/24 gi& 
ta cci quan den cci s&, bAo dam quân so, nAm chAc tInh hInh dja bàn, gi vQ'ng an 
ninh chinh tn - trât tu an toan xA hôi, bao ye an toan cac muc tiêu trên dia ban Chi 
dao to chtrc tOt din tp chiên dau phông thU thj trân La Hai. Lam tOt cOng tác chInh 
sách den cm, dáp nghia và chInh sách hu phiicing quân di. Xây dirng 1irc lixçing vU 
trang vting manh,  toàn din. 

4. Xáy ding chInh quyn và cãi each hành chInh 

Sp xp, kin toàn b may, biên ch các cci quan chuyên mon trçrc thuc 
UBND huyn dU ye so lugng, dam bão ye chAt Iucmng. To chirc thc hin K hoach 
so 77-KH/HU ngày 16/4/2018 cüa Huyn Uy ye thiic hin Nghj quyêt so 18-
NQ/TW ngày 25/10/2017 cUa Ban Chap hành Trung wing khóa XII ye "Mt so van 
dé tiep tue dôi mâi, sAp xêp tO chirc b may ccia h thông chInh trj tinh gçn, boat 
dng hiu l%rc, hiu qua"; Kê hoach so 80-KH/HU ngày 15/5/20 18 cUa Huyn Uy ye 
thrc hin Nghj quyêt sO 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 cUa Ban Chap hành Trung 
hong khóa XII ye "tiép tVc  dôi mâi h thông to chrc và quãn 1', nâng cao chat 
liicing va hiêu qua boat dOng cua cac dorm vi sr nghiêp cOng lap" Tiép tue thiic hien 
the ché d chInh sAch dôi v&i can b, cOng chrc, viên chirc theo dUng quy djnh. Các 
cci quan, ban ngành và UBND cac xA, thj trân tiep tic thirc hin tot Chi thj sO 
05/2008/CT-TTg cUa ThU tu&ng ChInh phU v vic nang cao hiu quásir dimg thai 
gi& lam vic cUa cAn b, cong chUc, viên chUc nhà nuâc, Chi thj sO: 11 -CT/HU 
ngày 25/6/2013 cUa Ban Tbu&ng v',i Huyn Uy ye tAng ctr&ng k' ewing, k' lut 
hành chInh. Tiêp tic quAn trit, nâng cao nhn thUc cho nhân dAn thirc hin tot PhAp 
1nh tin ngung ton giáo. Tiép tçic thrc hin có hiu qua cci che "met cUa", tAng 
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cung cong tac kim tra cãi each hành chInh a các c quan thuc UBND huyn và 
các xA, thj trân. 

5. Cong tác ni chinh, phông ch6ng tham nhüng, lang phi: 

Thirc hin t& ehucng trinh, k ho.ch thanh tra nãm 2018, t chüc thanh tra 
thising xuyën ye trách nhim trong cong tác tiêp cOng dan, giâi quyêt khiêu nai, to 
cáo dOi vOi cap xà và các Ca quan chuyën mOn thuc UBND huyn. 

T chirc té,t và duy tn thuang xuyên cong tác tip cong dan; tip nhn, xcr 1' 
giái quyêt do'n thu khiêu nai, to cáo dam bâo kjp thai dung pháp 1ut. 

Thuc hin tt cong táe chirng thirc, däng k' và quàn I' h tjch theo dáng quy 
djnh; tiêp tic theo dOi thi hành pháp 1ut ye xü 1' vi phm hành chInh theo dUng 
quy djnh; to chUctuyén truyên, phô biên Lut tiêp cn thông tin và Lut Trçi giUp 
pháp ! sUa dôi, bô sung tai  các xã, thj trân trén dja bàn huyn. 

Chi dao  Chi ciic thi hành an dan sir phi hçip vói các ca quan bão v pháp 
1ut và chInh quyên các xä, thj trân My mtnh cong tác thi hành an dan si,r. To chirc 
phân loai các vu vic tOn d9ng ti~ truâc den nay dê xi:r 1' theo quy djnh cUa pháp 
luât. Phân dâu hoàn thành các chi tiêu dat ké hoach. 

Diu 2. T chuc thrc hiên 

Hi dng nhân dan huyn giao: 

1. UBND huyn có k hoach trin khai báo dam th1rc hin tt Nghj quyt 
nay. 

2. Giao Thuang trirc HDND, các ban HDND, các t di biu và dai  biu 
HDND huyên can cir chirc näng, nhim v1i, quyên han  theo 1ut djnh tang cng 
dOn doe, kiêm tra, giám sat vic thirc hin Nghj quyêt nay. 

3. D nghj U$' ban MTTQ Vit Nam huyn, các t chUc thành viên và các cci 
quail, dan vi lien quan tuyên truyên, phô biên, dng viên các tang lap nhân dan tIch 
crc thirc hin Nghj quyêt; kjp thai phát hin, phán ánh nhQng van dê can diêu 
chinh bô sung vói các ca quan có thâm quyên. 

Nghj quyt nay dä duçic HDND huyn khóa X, k' hçp thir 7 thông qua ngày 
18 tháng 7 nam 2018 và có hiu hrc kê tir ngày thông qua.!. 

No'i nhn: 
- HDND tinh; 
- UBND tinh; 
- TT. Huyn üy; U. HDND huyn; 
- UBND, UBMTTQVN; 
- DB HDND huyn; 
- Các co quan, ban ngành, doàn the huyn; 
-Thi.ràng trirc HDND, UBND các xA, thj trân; 
- Dài U-TH huyn, Trang 'ITDT huyn; 
- VP HDND & UBND huyén 
- Luu: VT, TH1€ 

VO Cao Phi 
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