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KẾ HOẠCH 

Thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND thành 

phố Vĩnh Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND thành phố; Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành 

phố Vĩnh Yên và Chương trình công tác Tư pháp năm 2021 của tỉnh Vĩnh Phúc, 

UBND thành phố ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực 

thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp, gắn chặt với nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của thành phố. Trong đó, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, 

thẩm định, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, gắn với tổ chức thi hành pháp 

luật, đưa pháp luật vào cuộc sống. Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật. Tăng cường công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật của cán bộ và nhân dân. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh 

hiện đại hóa trong công tác hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước.  

2. Bám sát nhiệm vụ công tác Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao và Chương trình công tác tư pháp năm 2021 của UBND tỉnh và Sở Tư 

pháp, các Chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND 

thành phố giao. Triển khai đồng bộ trên các tất cả các lĩnh vực công tác tư pháp, 

trong đó chú trọng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp, chương trình 

cải cách tư pháp năm 2021 của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố và nhiệm vụ 

chính trị của địa phương. 

3. Tăng cường phối hợp của phòng Tư pháp với các phòng, ban, ngành, MTTQ 

và các đoàn thể của thành phố, UBND xã, phường trong triển khai, thực hiện kế 

hoạch, nhiệm vụ công tác tư pháp; thực hiện tốt vai trò cơ quan tham mưu giúp 

UBND thành phố chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo 

Hiến pháp và pháp luật. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành 
1.1. Nội dung thực hiện: 
- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ 

Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị 

khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Kế hoạch số 193-KH/TU 

ngày 18/9/2020 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW; 

Văn bản số 71-CV/TU ngày 06/10/2020 của Thành ủy Vĩnh Yên về việc triển khai 

thực hiện Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 
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năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược 

cải cách tư pháp đến năm 2020. 
- Quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 83-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ 

Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa 

IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 

2010, định hướng đến năm 2020; Văn bản số 3719-CV/TU ngày 01/10/2020 của 

BTV Tỉnh ủy và Văn bản số 76-CV/TU ngày 07/10/2020 của Thành ủy Vĩnh Yên về 

việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 

48-NQ/TW. 
- Ban hành và chỉ đạo thực hiện các Chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ công tác tư pháp theo hướng dẫn của cấp trên, nhằm phục vụ nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 
- Tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 

05/7/2016 của Thành ủy Vĩnh Yên về triển khai thực hiện chương trình trọng tâm 

công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2021. 
1.2. Đơn vị tham mưu thực hiện: 
Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các phòng, ban có liên quan. 
1.3. Thời gian thực hiện: 
Trong quý I/2021 và theo văn bản chỉ đạo của ngành cấp trên. 
2. Công tác quản lý nhà nước về ban hành văn bản QPPL 
2.1. Nội dung thực hiện: 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham gia ý kiến dự thảo các văn bản 

QPPL của Trung ương và của Tỉnh, phấn đấu tham gia đạt 100% dự thảo các văn 

bản do cấp trên lấy ý kiến đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thẩm định dự thảo văn bản 

QPPL của thành phố đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và khả thi.  

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và xử 

lý văn bản QPPL năm 2021 trên địa bàn thành phố theo quy định của Luật ban hành 

văn bản QPPL; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành VBQPPL; Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL. 

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo 

thẩm quyền. Tăng cường theo dõi, kiến nghị xử lý các văn bản trái pháp luật; đồng 

thời, kiến nghị xử lý trách nhiệm khi tham mưu ban hành văn bản trái pháp luật đã 

được phát hiện, kết luận. 

- Tổ chức rà soát, hệ thống hóa các văn bản đang còn hiệu lực thi hành do 

HĐND, UBND thành phố ban hành để đảm bảo phù hợp với Hiến pháp và các văn 

bản pháp luật hiện hành. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
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- Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; công tác kiểm tra, tự kiểm tra văn bản QPPL năm và các báo cáo sơ kết, 

tổng kết khác theo yêu cầu của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp. 

2.2. Đơn vị tham mưu thực hiện: Phòng Tư pháp thành phố; UBND xã, phường. 
   Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban có liên quan. 
2.3. Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. 
3. Công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), 

theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL), trách nhiệm bồi thường của Nhà nước  

3.1. Công tác  theo dõi tình hình thi hành pháp luật và theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật về XLVPHC  

a) Nội dung thực hiện: 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021.  

- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý VPHC; Tổ chức từ 01- 02 lớp 

tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật có liên 

quan ở UBND xã, phường. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ 

chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022”. Tăng cường công tác theo dõi thi 

hành pháp luật, tập trung vào lĩnh vực trọng tâm liên ngành do UBND tỉnh và Sở Tư 

pháp hướng dẫn, chỉ đạo, trong đó trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

thành phố năm 2021.  

- Xây dựng Kế hoạch thi hành Hiến pháp, văn bản QPPL của cấp trên và Nghị 

quyết của HĐND thành phố năm 2021. Tập trung theo dõi, đánh giá kết quả thi hành 

Hiến pháp, văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND 

thành phố nhằm tìm ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành 

phố; Xác minh hồ sơ, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm 

quyền xử phạt của Chủ tịch UBND thành phố; Kiểm tra tính pháp lý các hồ sơ đề 

nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo 

dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc. 

- Thực hiện công tác thống kê, kịp thời cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp về 

XLVPHC để xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia. Đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo 

cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên 

địa bàn. 

b) Đơn vị tham mưu thực hiện: Phòng Tư pháp thành phố; 
    Đơn vị phối hợp: các phòng, ban có liên quan; UBND các xã, phường. 
c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. 
3.2. Công tác bồi thường của Nhà nước 

a) Nội dung thực hiện: 
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- Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 

2021. Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt 

hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi 

thường theo quy định của pháp luật.  

- Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện 

quyền yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính. Theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm 

hoàn trả theo quy định của pháp luật đối với trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã có 

trách nhiệm giải quyết bồi thường. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước định 

kỳ 6 tháng, 1 năm và các báo cáo đột xuất khác. 

b) Đơn vị tham mưu thực hiện: 
Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các phòng, ban, UBND xã, phường. 
c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. 
4.  Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở 

cơ sở, trợ giúp pháp lý và xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

4.1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý 

a) Nội dung thực hiện: 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 

14/12/2020 của HĐND tỉnh về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025; Xây 

dựng Kế hoạch và chỉ đạo triển khai hiệu quả “Ngày pháp luật” nước Cộng hòa 

XHCN Việt Nam năm 2021. 

- Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo 

cáo viên pháp luật của thành phố, thực hiện các biện pháp củng cố, kiện toàn và 

nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Chỉ 

đạo phòng Tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan Thường trực Hội đồng Phối 

hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Vĩnh Yên.  

- Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Hiến pháp năm 2013; tập trung phổ biến các 

luật mới được ban hành và có hiệu lực pháp luật, các vấn đề đang được dư luận xã 

hội quan tâm như: đất đai, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, an ninh 

trật tự, xử lý vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo, an toàn giao thông ... 

- Biên soạn, in và cấp phát tờ gấp từ khoảng 20.000 đến 40.000 tờ gấp tuyên 

truyền pháp luật để cấp phát, tuyên truyền đến từng hộ dân trên địa bàn. Bổ sung 

sách pháp luật cho các xã, phường và khu dân cư để đáp ứng tốt hơn nhu cầu nghiên 

cứu pháp luật của các tầng lớp nhân dân. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật ở các xã, phường, mỗi đơn vị từ 1-2 lớp để tuyên truyền pháp luật cho 

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP, Trưởng các đoàn thể của khu dân cư, Tổ trưởng Tổ 

liên gia. Cung cấp bản tin tư pháp, đĩa CD, các tài liệu khác có nội dung tuyên 

truyền pháp luật cho các cơ quan, UBND xã, phường. 
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- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đổi mới công tác trợ giúp pháp lý được 

ban hành tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025; thực hiện 

có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản liên quan; tăng cường TGPL lưu 

động về cơ sở. 

- Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động và phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân 

dân ở một số xã, phường trên địa bàn thành phố, từ 01- 02 hội nghị/năm. Thực hiện 

trợ giúp pháp lý tại phòng cho các đối tượng đạt 100%. 

b) Đơn vị tham mưu thực hiện: Phòng Tư pháp thành phố. 
    Đơn vị phối hợp: UBND xã, phường; các phòng, ban của thành phố. 
c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. 
4.2. Công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở 

cơ sở  

a) Nội dung thực hiện: 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn thành phố. 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường lập hồ sơ, chấm 

điểm đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; trình hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. 

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận 

pháp luật của thành phố thực hiện việc rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, đối chiếu với 

quy định để công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Chỉ đạo củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải và đội ngũ Hòa giải viên; Tổ chức các 

lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cho hòa giải viên của các Tổ hòa giải ở các 

xã, phường theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở; cấp phát tài liệu phục vụ công 

tác hòa giải ở cơ sở cho các Tổ hòa giải. 

- Hướng dẫn UBND xã, phường thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, phấn 

đấu hòa giải thành đạt trên 90% số vụ việc nhận hòa giải, nhằm giải quyết tốt các 

mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nhân dân ngay ở các khu dân cư, góp phần giữ 

vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

b) Đơn vị tham mưu thực hiện: Phòng Tư pháp thành phố. 
    Đơn vị phối hợp: UBND xã, phường. 
c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. 
5. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực 

5.1. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch 

a) Nội dung thực hiện: 

- Tiếp tục tập trung triển khai Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, 

các văn bản QPPL về quốc tịch, chứng thực; triển khai thực hiện Chương trình hành 

động của Bộ Tư pháp về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 theo Kế 

hoạch số 3846/KH-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh. 
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- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 

số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực 

tuyến trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. 

- Thực hiện số hóa Sổ hộ tịch theo lộ trình và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, 

UBND tỉnh và Sở Tư pháp. Bổ sung thông tin về Số định danh cá nhân trong Giấy 

khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh cho trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016. 

- Thực hiện các thủ tục hành chính về hộ tịch đảm bảo 100% các TTHC được 

thực hiện trước hoặc đúng hạn.  

- Kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch cho cấp xã theo quy định của pháp luật 

về hộ tịch, quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân 

cấp xã thực hiện trái quy định của pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật). 

- Tổng hợp, thống kê và báo cáo kết quả thực hiện công tác hộ tịch định kỳ 6 

tháng, 1 năm và các báo cáo đột xuất khác. 

b) Đơn vị tham mưu thực hiện: Phòng Tư pháp; UBND xã, phường. 
c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. 
5.2. Công tác chứng thực 

a) Nội dung thực hiện: 

- Thực hiện và hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện công tác chứng thực 

theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao 

từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp 

đồng, giao dịch.  

- Thực hiện các thủ tục hành chính về chứng thực đảm bảo 100% các TTHC 

được thực hiện trước hoặc đúng hạn.  

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác chứng thực định kỳ 6 tháng, 1 

năm và các báo cáo đột xuất khác. 

b) Đơn vị tham mưu thực hiện: Phòng Tư pháp; UBND xã, phường. 
c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. 
6. Công tác tổ chức xây dựng ngành, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức; 

thi đua khen thưởng và thực hiện chế độ thông tin báo cáo 

6.1. Nội dung thực hiện: 

- Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Tư pháp - 

hộ tịch cơ sở; tổ chức từ 01 - 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

quản lý nhà nước về công tác tư pháp cho cán bộ, công chức tư pháp xã, phường và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Thực hiện kịp thời chế độ thông tin báo cáo định kỳ về công tác thống kê 

ngành Tư pháp, triển khai thi hành Luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật... 

- Thực hiện tốt phong trào thi đua thường xuyên, tập trung thúc đẩy việc hoàn 

thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 của ngành. Tổ chức có hiệu quả, 

thiết thực phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề do Sở Tư pháp và UBND thành 

phố phát động. 
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b) Đơn vị tham mưu thực hiện: Phòng Tư pháp thành phố. 
c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp  

- Chủ trì triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này; 

phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban của thành phố, UBND các xã, phường 

thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2021. 

- Tham mưu tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Tư pháp trên địa bàn 

thành phố, định kỳ 6 tháng, một năm để báo cáo UBND tỉnh và Sở Tư pháp theo quy định. 

2. Các phòng, ban, đơn vị 

- Phối hợp chặt chẽ với phòng Tư pháp thành phố thực hiện tốt các nội dung 

của kế hoạch này.  

- Định kỳ 6 tháng, một năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức 

năng, nhiệm vụ của mình gửi phòng Tư pháp tổng hợp. 

3. UBND xã, phường 

- Xây dựng Chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Tư 

pháp, trong đó bám sát nội dung kế hoạch này và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương để có những giải pháp thực hiện hiệu quả. 

- Thực hiện kịp thời chế độ thông tin, báo cáo. Phản ánh những vướng mắc 

trong công tác tư pháp để được hướng dẫn thực hiện. 

4. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện kế hoạch này được cấp từ ngân sách thành phố. Phòng Tư 

pháp phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch đảm bảo kinh phí thực hiện kế hoạch, 

trình UBND thành phố xem xét, quyết định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị 

kịp thời báo cáo UBND thành phố (qua Phòng Tư pháp) để xem xét, điều chỉnh cho 

phù hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Thành uỷ, HĐND TP (b/c); 
- Sở Tư pháp (đ/b); 
- CPCT, CPVP; 
- Các phòng, ban, đơn vị (T/hiện); 
- UBND xã, phường (T/hiện); 
- Lưu: VT+TP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

  

  

 

  

Trần Ngọc Hải 
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