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Ngày 05 tháng 10 năm 2021, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10 

năm 2021, gồm các nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh tháng 9 và 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu tháng 

10 và Quý IV năm 2021; Đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung theo 

chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tiến độ chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp 

thứ 3 – HĐND tỉnh khóa XVI; Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

9 tháng đầu năm 2021; Tiến độ, kết quả triển khai thực hiện 16 phân cấp, 16 đổi 

mới; Tiến độ thực hiện Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050; thảo luận về dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực 

hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành chương 

trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của 

Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Đồng chí 

Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp; 

tham dự phiên họp có các đồng chí: Thường trực HĐND, UBND tỉnh; thành 

viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ; Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban quản lý Khu Kinh tế; Cục Thuế tỉnh; Cục 

Thống kê tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Sau khi 

nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Hoàng Quốc 

Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau: 

I. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào 

Cai 9 tháng đầu năm 2021  

Dịch Covid-19 bùng phát mạnh trong cả nước, lây lan nhanh trên diện 

rộng từ đầu tháng 5/2021, ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự điều hành kịp 

thời, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền ứng phó với diễn biến của dịch bệnh 

nên về cơ bản, dịch bệnh được kiểm soát tốt trên địa bàn tỉnh, không có ca lây 

nhiễm ngoài cộng động, tạo điều kiện để các hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

đời sống của người dân từng bước được ổn định trở lại và là nền tảng quan trọng 

để thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển đạt được mục tiêu Kế hoạch năm 2021 

đã đề ra. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của tỉnh đã đạt 

được một số kết quả tích cực, tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu chính tăng cao so 
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với cùng kỳ: Nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ, dịch bệnh trên đàn gia súc 

tuy phát sinh nhưng không lây lan trên diện rộng, trồng rừng thực hiện tốt (trồng 

được trên 7.000 ha, đạt 75% KH); Công nghiệp hoạt động ổn định, nhà máy 

luyện đồng Bản Qua đi vào hoạt động, giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đạt 

trên 31.076 tỷ đồng, bằng 76,9% KH, tăng 13,6% so CK. Giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2021 đạt 53% KH. Giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa 

bàn đạt 2.659,07 triệu USD, đạt 57,8% KH, tăng 23,7% so với cùng kỳ 2020. 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6.420 tỷ đồng, bằng 67,5% dự toán 

HĐND tỉnh giao, tăng 33,8% so CK. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan 

tâm và triển khai thực hiện theo các chương trình, kế hoạch đã đề ra; tổ chức 

thành công Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai đã tạo ra khí thế sôi nổi, 

khơi dậy nội lực và phát huy tinh thần đoàn kết của toàn thể Nhân dân trong 

tỉnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền lãnh 

thổ, biên giới quốc gia được giữ vững.  

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, tình hình kinh tế - xã hội của 

tỉnh 9 tháng đầu năm 2021 vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế cần phải tập 

trung chỉ đạo, khắc phục như sau: 

- Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tuy tăng so với cùng kỳ nhưng không đạt 

so với tiến độ kế hoạch yêu cầu: tăng trưởng kinh tế, du lịch, xuất nhập khẩu, thu 

ngân sách... 

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông, xuất nhập khẩu hàng hóa với 

chi phí tăng cao, sức cạnh tranh, sức mua giảm; tiềm ẩn nguy cơ nợ xấu gia tăng 

(nợ xấu tháng 9 tăng 0,26% so với tháng 8/2021).  

- Một số nhà máy sản xuất công nghiệp gặp khó khăn như: Nhà máy gang 

thép của Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung tạm dừng sản xuất 

do thiếu nguyên liệu; tình trạng quá tải của bãi thải Gyps, thiếu nguyên liệu đầu 

vào của Công ty DAP số 2 nên nhà máy hoạt động không hết công suất; các đơn 

vị sản xuất phốt pho vàng, phân bón có nguồn nguyên liệu apatit nhập từ Công 

ty Apatit, hiện nay đang gặp khó khăn về nguồn cung cấp quặng apatit để phục 

vụ sản xuất... 

- Giải ngân vốn đầu tư công còn đạt thấp so với tiến độ yêu cầu. 

- Việc làm, sinh kế, đời sống người dân, người lao động bị ảnh hưởng 

nặng nề, còn nhiều khó khăn.  

- Năng lực, nguồn lực của hệ thống y tế bộc lộ nhiều hạn chế (thiếu các 

thiết bị y tế, sinh phẩm, nhân lực...).  

- Tình hình thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ của các cấp, các ngành 

còn chậm như: Quy hoạch (quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung dọc tuyến sông 

Hồng; quy hoạch chi tiết khu kinh tế cửa khẩu, quy hoạch chi tiết các khu đô thị 

tại Sa Pa, Bát Xát...); công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công mới các dự án... 

- Một số chỉ tiêu thống kê có số liệu còn chưa thống nhất, chưa phản ánh 

đúng thực trạng của tỉnh, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành. 
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- Việc tham mưu, đề xuất của một số cơ quan, đơn vị còn chưa chủ động. 

Việc thực hiện phân cấp, đổi mới chưa thực sự quyết liệt, kịp thời. 

- An ninh biên giới, an ninh trật tự trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố 

phức tạp. 

Nguyên nhân các tồn tại, hạn chế nêu trên chủ yếu là do ảnh hưởng toàn 

diện, tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, các địa 

phương, động lực phát triển của cả nền kinh tế. Ngoài ra, công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo, điều hành ở một số cơ quan cấp tỉnh và địa phương có nơi có lúc còn chưa 

quyết liệt, thiếu đồng bộ, nhất quán, phối hợp chưa hiệu quả, không linh hoạt. 

II. Nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng cuối năm 2021 

Trong 3 tháng cuối năm, dịch bệnh trong nước dần được kiểm soát, tiêm 

vắc-xin phòng Covid-19 được đẩy mạnh. Hoạt động sản xuất, kinh doanh dần ổn 

định và phát triển trở lại theo lộ trình mở cửa nền kinh tế trong trạng thái bình 

thường mới. Du lịch nội địa và một số ngành dịch vụ bắt đầu phục hồi. Tuy vậy, 

tỉnh là địa bàn trọng điểm về du lịch, xuất nhập khẩu, công nghiệp nên nguy cơ 

lây nhiễm dịch bệnh cao, việc thực hiện một số chỉ tiêu để hoàn thành Kế hoạch 

đã giao năm 2021 còn khó khăn. Trong 3 tháng còn lại của năm 2021, yêu cầu 

các ngành, địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn. Yêu cầu các các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ 

quan, lơ là; coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên. Trong thời gian tới, tập 

trung thực hiện các biện pháp kiểm soát, đón, chăm sóc công dân từ các vùng 

dịch trở về đảm bảo an toàn, hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan ngoài cộng 

đồng. 

2. Xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế thích ứng với dịch bệnh: Giao Sở 

Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh về phục hồi kinh tế 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19 trong 3 tháng 

cuối năm 2021 nhằm đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 

2021, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2021.  

3. Về nông nghiệp 

- Sở Nông nghiệp PTNT rà soát, sớm trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 trước ngày 15/10/2021; đồng thời tham mưu hoàn 

thiện các cơ chế, chính sách để thực hiện chiến lược này. 

- Các địa phương tập trung thu hoạch vụ Mùa và triển khai kế hoạch sản 

xuất vụ Đông, đẩy mạnh tiến độ trồng rừng hoàn thành KH giao; nghiên cứu 

chuyển đổi giống mới (dứa, chuối...) ngay từ vụ mới. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các huyện, thị xã đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện sắp xếp dân cư nông thôn năm 2021 theo kế hoạch đã giao. 
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4. Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 

- Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành liên quan 

tiếp tục đôn đốc, bám sát các Bộ, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn cho các 

nhà máy Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, Công ty DAP số 2, Công ty 

TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung... 

- Sở Tài nguyên và Môi trường xác định chính xác số liệu quặng loại 3 

lưu đã sử dụng và tồn kho (có căn cứ, biên bản xác nhận...), tính tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản (cả quặng tồn và quặng đã tiêu thụ) để tăng thu ngân sách 

nhà nước trong năm 2021. 

- Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Cục Hải quan, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tạo thuận lợi nhất cho việc xuất 

nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp, nghiên cứu giảm các thủ tục không 

cần thiết đảm bảo cho hoạt động xuất nhập khẩu được nhanh chóng, an toàn.  

- Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

đánh giá việc sử dụng thẻ ra vào Khu Kinh tế cửa khẩu, báo cáo UBND tỉnh 

trước ngày 15/10/2021. 

- Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Cục Hải quan nghiên cứu, thông báo cho 

các doanh nghiệp xuất nhập khẩu về một số chính sách mới của Trung Quốc, 

trong đó có Lệnh 248 về "Quy định quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực 

phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Trung Quốc" và Lệnh 249 về "Biện pháp quản 

lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu" để các doanh nghiệp chủ động, đáp ứng 

yêu cầu về điều kiện, hàng hóa xuất nhập khẩu. 

- Các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai có hiệu quả, thiết thực 

Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. 

5. Về xây dựng cơ bản 

- Đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Đối với các 

dự án đã đấu thầu, yêu cầu các chủ đầu tư đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công. 

Đối với các dự án khởi công mới năm 2021 nguồn Ngân sách tập trung đã giao 

vốn: Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác đấu thầu, giải ngân đạt 

100%KH vốn giao.  

- Đối với một số dự án liên quan đến việc đền bù, giải phóng mặt bằng: 

Yêu cầu Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng 

UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác GPMB. Trường hợp gặp khó 

khăn trong công tác GPMB cần chủ động tổ chức đối thoại với nhân dân, tìm 

biện pháp tháo gỡ trên cơ sở thực hiện đúng quy định của pháp luật, kiên quyết 

không để việc giải phóng mặt bằng trở thành rào cản, gây khó khăn cho công tác 

thực hiện thi công, giải ngân dự án.  

- Đối với việc thẩm tra, thẩm định dự án tại các sở, ban ngành: Yêu cầu 

các sở, ban ngành đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, thẩm định dự án đặc biệt là đối 
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với các dự án khởi công mới năm 2021 để các đơn vị, chủ đầu tư sớm triển khai 

thi công và hoàn thành kế hoạch được giao theo đúng yêu cầu. 

6. Về du lịch 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiên cứu xây dựng kế hoạch phục hồi 

du lịch thích ứng với đảm bảo an toàn. Đồng thời, hoàn thiện Kế hoạch của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 27/8/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030. 

7. Về thu ngân sách nhà nước 

Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, các địa phương đẩy mạnh đấu giá quyền sử 

dụng đất, rà soát các khoản thu, sắc thuế chống nợ đọng, thất thu ngân sách; tăng 

cường kiểm soát, vận động các doanh nghiệp đăng ký kê khai thuế tại tỉnh... , 

đảm bảo thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hết năm 2021 đạt dự toán tỉnh 

giao. 

8. Về các lĩnh vực văn hóa - xã hội 

- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường, 

lớp cho phù hợp với mục tiêu tinh gọn tối đa bộ máy, biên chế và nâng cao năng 

lực, chất lượng đội ngũ. Đồng thời phối hợp với các địa phương khẩn trương 

mua sắm trang thiết bị giáo dục cho lớp 2, lớp 6 đảm bảo cho năm học mới 

2021-2022, hoàn thành trong tháng 10/2021. 

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất việc tổ chức  các sự 

kiện văn hóa, thể thao phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Hoàn 

thiện Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU 

ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển văn hóa 

con người Lào Cai, trình UBND tỉnh ban hành trước 15/10/2021. 

- Sở Lao động TBXH hoàn thiện Kế hoạch của UBND tỉnh về đào tạo 

nghề, giải quyết việc làm giai đoạn 2021-2025, trình UBND tỉnh ban hành trước 

15/10/2021. 

9. Về thực hiện các quy hoạch trên địa bàn tỉnh 

Các đơn vị được giao là cơ quan lập quy hoạch đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các quy hoạch lớn của tỉnh, bao gồm: Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch vùng huyện Bảo Thắng; Quy 

hoạch chung khu du lịch quốc gia Sa Pa; Quy hoạch chung hai bên dọc sông 

Hồng; Quy hoạch ruộng bậc thang Sa Pa; Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; 

Quy hoạch đất ở nông thôn.... 

10. Các nội dung khác 

- Các sở, ngành, địa phương chủ động chuẩn bị sớm, chất lượng các nội 

dung trình kỳ họp HĐND tỉnh vào cuối năm 2021 (bao gồm các tờ trình, báo cáo 

và trả lời kiến nghị cử tri). 

- Đẩy mạnh việc thực hiện các phân cấp, đổi mới đã giao. Đồng thời 

nghiên cứu đề xuất các phân cấp, đổi mới khác trong năm 2022. 
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- Chuẩn hóa số liệu thống kê: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối 

hợp với Cục Thống kê, các cơ quan, đơn vị, địa phương điều tra, thống nhất để 

chuẩn hóa các số liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đảm 

bảo đúng với thực trạng, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2021. 

- Thống nhất thông qua Chương trình hành động của UBND tỉnh thực 

hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành chương 

trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của 

Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Giao Văn 

phòng UBND tỉnh trình ký ban hành để triển khai thực hiện. 

III. Về ý kiến, kiến nghị, đề xuất tại phiên họp 

1. Về việc bố trí kinh phí thực hiện trồng bổ sung 230 ha chè tại huyện 

Mường Khương:  

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu 

Kế hoạch trồng chè mới chất lượng cao của tỉnh năm 2021 trước ngày 

15/10/2021. 

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Mường Khương tham mưu kinh phí thực 

hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2021. 

2. Về đề nghị giao kế hoạch vốn các danh mục đầu tư cho các xã, huyện 

phấn đấu hoàn thành nông thôn mới đến năm 2025: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, có lộ trình cụ thể cho cả giai đoạn 

2021-2025, hoàn thành trong Quý IV/2021. 

3. Về việc thu hồi đất đối với Cửa hàng vật tư nông nghiệp tại huyện Bảo 

Yên: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường có 

văn bản báo cáo, rà soát trên địa bàn toàn tỉnh về việc quản lý, sử dụng đất thuộc 

các Công ty, doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai (hệ thống cửa hàng thương nghiệp, Công ty cổ phần Dược vật tư y tế, Công 

ty CP Vật tư nông nghiệp,…), đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm việc sử dụng đất 

không đúng mục đích, giao đất sai quy định của pháp luật đất đai. 

4. Về đề nghị cấp bù ngân sách thị xã Sa Pa đối với các khoản hụt thu cân 

đối (100,5 tỷ đồng): UBND thị xã Sa Pa có văn bản báo cáo cụ thể gửi Sở Tài 

chính. Sở Tài chính nghiên cứu, xem xét, tham mưu báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 20/10/2021. 

5. Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ban Quản lý rừng 

phòng hộ thị xã Sa Pa đang thực hiện: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn 

trương thực hiện các trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đối với các khu vực đã đo đạc xong, không có tranh chấp, vướng mắc . 

6. Về việc hỗ trợ, xúc tiến tiêu thụ chuối (Mường Khương), dược liệu 

(Bắc Hà): Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề xuất các giải pháp hỗ trợ các địa phương trong công tác tiêu thụ các 

sản phẩm nông sản. 

https://ubndlaocai.chidaodieuhanh.com.vn/SendAssign/AssignDetail?id=3980858d-40a9-4fd2-9f53-605d33cb064a&assignType=Send
https://ubndlaocai.chidaodieuhanh.com.vn/SendAssign/AssignDetail?id=3980858d-40a9-4fd2-9f53-605d33cb064a&assignType=Send
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7. Về các đề xuất, kiến nghị khác: Yêu cầu các sở, ngành, địa phương có 

văn bản cụ thể gửi UBND tỉnh để có cơ sở xem xét. Giao Văn phòng UBND 

tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tổng hợp, đề xuất giải quyết: Trường hợp 

đã có văn bản gửi đến UBND tỉnh, nếu đủ điều kiện xử lý trình Thường trực 

UBND tỉnh xem xét quyết định, nếu chưa đủ cơ sở giải quyết thì tham mưu văn 

bản của Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị 

thực hiện.  

Trên đây là kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2021 của UBND tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận:  
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Các cơ quan ngành dọc TW đóng trên địa bàn; 

- MTTQ VN và các Đoàn thể tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- VP. TU, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- BBT Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, các CV, TH4. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

 
Phan Quốc Nghĩa 
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