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BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng
từ ngày 06/3 đến ngày 12/3/2021)
Thực hiện Thông báo số 163-TB/HU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Huyện
ủy Mường Khương, về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại Hội nghị giao
ban Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; Ủy ban nhân huyện báo cáo
kết quả thực hiện trong tuần như sau:
I. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện
Trong tuần UBND huyện ban hành 19 Văn bản chỉ đạo điều hành thuộc các
lĩnh vực: Nông lâm nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Nông thôn mới: 07 Văn
bản; Tài chính, xây dựng cơ bản: 0 Văn bản; Văn hóa xã hội, Nội chính: 12 Văn
bản, cụ thể:
1. Về Nông lâm nghiệp và tài nguyên môi trường
Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc nhân dân triển khai sản xuất vụ Xuân 2021 theo
kế hoạch; xây dựng phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro năm 2021;
triển khai thực hiện các chính sách bảo vệ và phát triiển rừng năm 2021; tập trung
kiểm soát, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi đặc biệt là
bệnh dịch tả lợn Châu Phi; đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, xử lý các trường hợp
vi phạm trong lĩnh vực đất đai; tiếp tục xử lý các trường hợp hộ gia đình, cá nhân
đang sử dụng đất có tài sản là nhà ở và các công trình khác trên đất chưa phù hợp
với mục đích sử dụng đất; xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua vệ sinh
môi trường nông thôn, nhà cửa, đường làng, ngõ xóm xanh – sạch – đẹp gắn với
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.
2. Về văn hóa xã hội – an ninh quốc phòng
Chỉ đạo ngành giáo dục chuẩn bị các nội dung báo cáo làm việc với Đoàn
giám sát của Ban VH-XH HĐND tỉnh; Đoàn công tác của Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lào Cai; Đoàn kiểm tra đánh giá ngoài và công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia
của Sở GD&ĐT tại trường THCS Bản Xen; tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ
chức các hoạt động trong nhà trường, xây dựng cảnh quan trường lớp sạch, đẹp, an
toàn; tích cực tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; đẩy mạnh các biện pháp
đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch bệnh trong các trường học; Tham gia ý
kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự an toàn
giao thông đường bộ, giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2045; báo cáo việc xây dựng
quản lý, sử dụng các công trình trong khu vực biên giới; báo cáo sơ kết 05 năm thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; mời họp thống nhất nội
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dung làm việc của Đoàn công tác huyện Mường Khương hội đàm với huyện Hà
Khẩu về giải quyết công trình kè bảo vệ bờ sông biên giới; triển khai thực hiện Kế
hoạch số 89/KH-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai; triển khai thực
hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai; triển khai
thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai;
Thông báo tuyển dụng dụng chỉ tiêu lao động trực tiếp sản xuất năm 2021 công ty
TNHH 78; triển khai Kế hoạch Triển khai cuộc vận động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp
nghĩa" năm 2021; Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Công tác xã
hội Việt Nam” trên địa bàn huyện Mường Khương năm 2021; Kế hoạch triển khai
thực hiện Bộ luật lao động năm 2019; Chỉ đạo các đơn vị tham gia ý kiến vào dự
thảo Đề án nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động trên địa
bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tổ chức tháng hành động về An toàn, vệ
sinh lao động năm 2021.
Hoạt động của Lãnh đạo UBND huyện
Dự đầy đủ các cuộc họp do UBND tỉnh, các sở ban ngành và Huyện ủy tổ chức
- Ngày 08/3/2021: Dự Gặp mặt nữ cán bộ, lãnh đạo, quản lý tiêu biểu nhân dịp
kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ.
+ Dự họp nghe các đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các hộ gia đình, cá nhân
đang có tài sản là nhà ở và công trình khác trên đất chưa phù hợp với mục đích sử
dụng đất; kết quả rà soát, khai thác và sử dụng quỹ đất công năm 2021.
- Ngày 09/3/2021: Chủ trì hội nghị giới thiệu đại biểu HĐND huyện khóa
XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
+ Dự họp với các sở ngành của Tỉnh bàn thống nhất phương án hội đàm kè
sông biên giới.
- Ngày 10/3/2021: Chủ trì họp Ban Tổ chức giải việt giã truyền thống kết hợp
ngày chạy Olympic năm 2021.
+ Làm việc với Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh giám sát tại huyện.
+ Làm việc với huyện Hà Khẩu -Trung Quốc, về giải quyết kè sông biên giới.
- Ngày 11/3/2021: Dự làm việc với Đoàn công tác của Thường trực UBND
tỉnh Lào Cai, về lĩnh vực Giáo dục, Y tế trên địa bàn huyện.
+ Dự họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tỉnh Lào Cai.
- Ngày 12/3/2021: Chủ trì dự họp giải quyết một số nội dung thực hiện dự án
tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh Lào Cai.
+ Chủ trì làm việc với công ty dịch vụ Mobifone, về giới thiệu ứng dụng
chuyên nghiệp Mobifone.
+ Chủ trì làm việc với các cơ quan, đơn vị về thống nhất Đề án phát triển kinh
tế - xã hội đối với 05 xã nghèo.
II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp
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* Trồng trọt: Nhân dân tiếp tục làm đất, triển khai sản xuất vụ xuân 2021; thu
hoạch chuối, dứa và quýt, cụ thể:
- Cây Ngô xuân: Trong tuần nhân dân thực hiện trồng được 441ha, lũy kế
trồng được 1.450/1.450ha, bằng 100%KH; trà sớm đang giai đoạn 5-7 lá, cây sinh
trưởng, phát triển tốt, chưa phát hiện sâu bệnh gây hại.
- Đậu tương xuân: Trong tuần làm đất được 8ha, thực hiện trồng 98ha, lũy kế
trồng xong 200/200ha bằng 100% KH; trà sớm đang giai đoạn 4-6 lá, cây sinh
trưởng, phát triển tốt, chưa phát hiện sâu bệnh gây hại.
- Cây Lúa xuân: Trong tuần nhân dân làm đất được 96ha (lũy kế được 320ha),
thực hiện gieo mạ được 3.340kg thóc giống (lũy kế 16.900kg) tỷ lệ nảy mầm sơ bộ
đạt 97 – 98%.
- Cây chuối: Toàn huyện có 2003 ha, diện tích cho thu hoạch 1.810 ha, trong
tuần thu hoạch được 870tấn, lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 12/3/2021 thu được
8.749tấn; giá bán bình quân trong tuần 7.000đồng/kg (giảm 1.000đ/kg so với tuần
trước), giá trị sản lượng trong tuần ước đạt 6,09tỷ đồng, lũy kế đạt 54,86tỷ đồng;
90% sản lượng chuối xuất khẩu sang Trung Quốc (qua HTX Châu Thịnh Phong),
10% tiêu thụ trong và ngoài tỉnh (qua các thương lái nhỏ).
- Cây quýt: Toàn huyện có 815 ha (diện tích kiến thiết 357 ha, diện tích cho
thu hoạch 296 ha, diện tích trồng mới là 162ha). Diện tích quýt chính muộn (quýt
van sù và quýt đường) đã thực hiện thu hoạch xong, tổng sản lượng từ ngày
01/01/2021 đến ngày 01/3/2021 (kết thúc vụ Quýt) là 320tấn, giá bán
20.000đồng/kg, giá trị sản lượng đạt 6,4tỷ đồng; thị trường tiêu thụ là nội huyện và
địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong tuần nhân dân tập chung chăm sóc, bón phân cho cây.
- Cây dứa: Toàn huyện có 775ha trong đó 708,5ha cho thu hoạch; trong tuần
thu hoạch 260tấn, lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến 12/3/2021 thu hoạch 1.039tấn, giá
bán 6.000đồng/kg; giá trị sản lượng trong tuần đạt 1,56tỷ
đồng, lũy kế đạt 6,33tỷ đồng; thị trường tiêu thụ là trong và ngoài tỉnh (qua
các thương lái và hộ gia đình bán lẻ).
- Cây Chè: Toàn huyện có 3.476ha (305ha chè trồng mới, 1.043,6ha chè kiến
thiết cơ bản, 2.127,4ha chè kinh doanh), hiện người dân đang thực hiện thu hái chè
xuân; kết quả trong tuần thu hoạch 3 tấn, giá bán bình quân 6.000đ/kg, giá trị sản
lượng đạt 18 triệu đồng.
2. Chăn nuôi: Phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc,
gia cầm; chuẩn bị các điều kiện triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh kỳ
I/2021 cho gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện.
3. Lâm nghiệp: Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thực hiện tốt công tác
cảnh báo nguy cơ cháy rừng trong mùa hanh khô; tăng cường thực hiện công tác
quản lý, bảo vệ rừng, chống lấn chiếm, phát, phá, khai thác rừng trái pháp luật.
Công tác trồng mới rừng tiếp tục được chỉ đạo triển khai thực hiện, kế hoạch
năm 2021 giao trồng mới 650ha (trong đó: 400ha rừng sản xuất; 100ha phòng hộ,
thay thế; 100ha trồng rừng thay thế nương rẫy; 50ha trồng lại rừng sản xuất); lũy
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kế đến thời điểm báo cáo trồng được 46,7ha rừng sản xuất và 3,5ha trồng lại rừng
sản xuất.
* Công tác xây dựng nông thôn mới: Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương
trình xây dựng nông thôn mới năm 2021, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí NTM, thôn
NTM, Thôn Kiểu mẫu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chung sức xây
dựng NTM.
4. Về quản lý, sử dụng đất đai
Tiếp tục thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức,
cá nhân theo quy định; trong tuần không thực hiện cấp mới GCN, lũy kế đến thời
điểm báo cáo cấp 30 GCN với tổng diện tích là 9.018,9m2. Chỉ đạo xây dựng Kế
hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ về chủ động ứng
phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
4. Tài chính
- Thu ngân sách nhà nước: 495 triệu đồng, lũy kế 8.987/58.450 triệu đồng,
bằng 16,2% KH (thu tiền sử dụng đất 129 triệu đồng, lũy kế 3.075/30.000 triệu đồng,
bằng 10,7% KH).
- Thu ngân sách địa phương đạt: 686 triệu đồng, lũy kế 268.901/586.217 triệu
đồng, bằng 46% KH; 6.831 triệu đồng; lũy kế 86.543/586.217 triệu đồng, bằng 16% KH.
5. Xây dựng cơ bản
- Tổng số danh mục công trình đã giao kế hoạch vốn khởi công mới năm 2020
là 81 danh mục; trong đó đang thi công là 21 danh mục (chiếm 25,92%); công trình
hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng chưa quyết toán là 35 danh mục (chiếm
43,2%); công trình đã quyết toán quyết toán 25 dan mục (chiếm 30,86%).
- Công tác giải ngân: Tổng kế hoạch vốn giao đến thời điểm báo cáo là
301.012 triệu đồng (Kế hoạch vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020 là 17.574 triệu
đồng; kế hoạch vốn giao năm 2020 là 283.438 triệu đồng); giải ngân được 289.466
triệu đồng đạt 96,16% KH (Kế hoạch vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020 là
17.574 triệu đồng đạt 100% KH; kế hoạch vốn giao năm 2020 là 271.892 triệu đồng
đạt 95,93% KH).
- Chuẩn bị điều kiện đầu tư các dự án đã được giao, các dự án được UBND
tỉnh giao cam kết hoàn thành bước phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật trước ngày
30/5/2021; hoàn thiện hồ sơ gửi các sở ngành liên quan của tỉnh trước ngày
05/6/2021
- Giao thông nông thôn: (1) Năm 2018 (chuyển tiếp) Gồm 01 công trình đường
Sín Pao Chải – Na Măng, xã Tả Gia Khâu với chiều dài 5,0Km, hiện đang thi công
mở nền + rải CP đạt 4,5/5,0Km, chiếm 90%; (2) Năm 2019 (chuyển tiếp) tổng số 26
công trình đường GTNT với tổng chiều dài 98,08 Km (Mở mới + rải CP
79,95km/83,2km đạt 96,1%; BTXM 14,88/14,88Km đạt 100%). (3) Năm 2020:
Tổng số 33 danh mục đường GTNT với tổng chiều dài 128,0Km (Mở mới + rải CP
102,3km/121,8km đạt 84%; BTXM 6.2km/6,2Km đạt 100%).
5. Văn hóa xã hội
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- Duy trì tỷ lệ chuyên cần tại các cấp học: Mầm non 98% (tăng 2% so tuần
trước), Tiểu học 98,8%, THCS 98% (tăng 0,5 so với tuần trước), THPT 97,3%; duy
trì các hoạt động giáo dục đảm bảo kế hoạch; tổ chức tốt hội thi giáo viên chủ nhiệm
giỏi cấp huyện.
- Tổ chức chương trình gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý tiêu biểu năm
2021 nhân dịp kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3; phối hợp tổ chức truyền
thông phòng chống mua bán người tại xã Tung Chung Phố; Lập danh sách người có
công, thân nhân người có công đến niên hạn điều dưỡng năm 2021: tổng số 51 người
(điều dưỡng tại gia đình: 16 người, điều dưỡng tập trung tại các trung tâm điều
dưỡng NCC: 34 người);.
- Tổ chức khám, điều trị 6.420 lượt người, lũy kế 36.492 lượt người, trong đó:
Tuyến huyện 7.711 lượt người; tuyến xã, thị trấn: 28.781 lượt người (tại Trạm y tế
23.166 lượt người, tại Phòng khám đa khoa khu vực: 5.615 lượt người).
- Tiếp tục công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng
chống dịch bệnh Covid-19; duy trì lực lượng chốt chặn biên giới 24/24h đảm bảo
theo quy định.
- Trong tuần thu dung, xác minh 09 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở
về qua các đường mòn thuộc địa bàn huyện Mường Khương, lũy kế 148 công dân.
- Bố trí lực lượng, phương tiện chuyển 09 công dân đi cách ly tại Tỉnh đảm
bảo theo quy định; Lũy kế 158 công dân. Hiện có 147 công dân đã hoàn thành thời
gian cách ly y tế đảm bảo the quy định.
- Thực hiện rà soát, lập danh sách các trường hợp đi từ vùng dịch trở về địa
phương: 0 trường hợp, lũy kế 349 trường hợp; thực hiện cách ly, theo dõi tại nhà theo
chỉ đạo của Tỉnh tại Văn bản số 348/UBND-VX ngày 28/01/2021 đối với 339 trường
hợp, 10 trường hợp chuyển đi cách ly y tế tại khu cách ly tập trung của Tỉnh. Hiện 339
trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly đảm bảo theo quy định.
6. An ninh, quốc phòng
- An ninh, quốc phòng: Tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội cơ
bản ổn định. Trong tuần từ ngày 03-10/3/2021 xảy ra 01 vụ tai tệ nạn xã hội (trộm
cắp tài sản; 01 vụ khởi tố vụ án (truy nã về tội mua bán phụ nữ và mua bán trẻ em
ra nước ngoài). Lũy kế các vụ việc 15 vụ việc (tai, tệ nạn xã hội: 02 vụ, tội phạm và
VPPL về TTXH: 09 vụ, 03 vụ tội phạm và VPPL về kinh tế, tham nhũng, chức vụ,
04 vụ khởi tố vụ án, điều tra, bắt giam giữ, xử lý tội phạm). Tiếp tục triển khai cấp
CCCD tiếp nhận 605 hồ sơ đề nghị cấp CCCD.
- Trong tuần tăng cường công tác tra kiểm soát bảo đảm TTATGT trên địa
bàn, trong tuần xử phạt 04 trường hợp vi phạm ATGT, nộp 1.300.000; Lũy kế 60
trường hợp, thu nộp phạt 26.624.000 đồng.
7. Công tác bầu cử
Ban hành kế hoạch kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; lập danh sách cán bộ tham gia Ban bầu cử đại
biểu HĐND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 12; xin ý kiến
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thành lập các ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Mường Khương khóa XVIII nhiệm
kỳ 2021-2026; tiếp nhận 18 hồ sơ của những người được giới thiệu ứng cử đại biểu
HĐND huyện và 03 hồ sơ của những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
tỉnh.
III. Kế hoạch chủ yếu trong tuần tới
* Nhiệm vụ trong tuần tới
- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2021, chăm sóc diện tích chè trồng mới và
thu hái Chè Xuân; tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây
trồng, vật nuôi, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi; Tăng cường công tác tuần tra
phòng, chống cháy rừng mùa hanh khô, thực hiện tốt kế hoạch trồng mới rừng.
- Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoảng sản trên địa bàn; xử
lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất theo quy định.
- Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoảng sản trên địa bàn; xử
lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất theo quy định.
- Tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, thiết
bị,… đẩy nhanh tiến độ thi công 21 danh mục công trình khởi công mới năm 2020
gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đang thực hiện công tác
chuyển nguồn từ năm trước, sang năm sau đảm bảo đúng chính sách, chế độ.
- Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 21 dự án đã được tỉnh giao (Nguồn
vốn ngân sách tập trung 17 dự án, nguồn Sự nghiệp GDNST 01 dự án, nguồn ngân
sách tỉnh 03 dự án) cam kết hoàn thành bước phê duyệt báo cáo KTKT trước ngày
30/5/2021, hoàn thiện hồ sơ gửi các Sở liên quan của tỉnh trước ngày 05/6/2021.
- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho chương trình xóa đói giảm
nghèo, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Tiếp tục
thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của nhà nước, của tỉnh với các đối tượng
chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.
- Chỉ đạo cơ sở giáo dục duy trì tốt nền nếp hoạt động giáo dục; chuẩn bị tốt
các điều kiện thi HSG lớp 9 cấp tỉnh; hoàn thiện báo cáo rà soát cơ sở vật chất theo
Thông báo kết luận số 338 UBND tỉnh; thành lập các đoàn kiểm tra các cơ sở giáo
dục; phối hợp với Hội khuyến học tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 14CT/TU ngày 28/9/2011 của Tỉnh ủy Lào Cai.
- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát khu vực biên giới không để
xảy ra việc nhập cảnh trái phép; Tiếp nhận, thu dung, xác minh công dân Việt Nam
từ Trung Quốc trở về qua các đường mòn thuộc địa bàn huyện, đưa đi cách ly y tế
theo chỉ đạo của Tỉnh đảm bảo theo quy định; thực hiện rà soát, thống kê lập danh
sách các trường hợp đi từ vùng dịch trở về địa phương; giám sát chặt chẽ các trường
hợp theo dõi, cách ly tại nhà đảm bảo theo quy định.
- Tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự theo kế hoạch ; tập trung
thực hiện rà soát nhân sự bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chuẩn bị nội
dung phục vụ đoàn kiểm tra về công tác đảm bảo an ninh, TTATXH trong công tác
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bầu cử đại biểu quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; triển khai đợt cao điểm
vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí,
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tiếp tục triển khai cấp CCCD đối với cán bộ, công chức,
viên chức trên địa bàn huyện.
- Quyết định thành lập 07 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 20212026 (chậm nhất là ngày 14/3/2021); UBBC cấp huyện, cấp xã tiếp nhận, kiểm tra,
tổng hợp hồ sơ của nhũng người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã theo quy
định (chậm nhất là ngày 14/03/2021); Đôn đốc các xã, thị trấn thành lập Ban bầu cử
đại biểu HĐND cấp xã (chậm nhất là ngày 14/3/2021); Đôn đốc MTTQVN các xã,
thị trấn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 chậm nhất là ngày 19/03/2021.
IV. Kiến nghị, đề xuất: Không.
Trên đây là báo cáo kết quả tình hình kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng
từ ngày 06/3/2021 đến ngày 12/3/2021 của UBND huyện Mường Khương./.
Nơi nhận:
- VP Tỉnh ủy - UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh;
- Cục thống kê tỉnh;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- VP Huyện ủy;
- Lãnh đạo, CVVP;
- Lưu: VT, VX (01 bản).
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