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KẾ HOẠCH 

Phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật 

đất đai trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên trong năm 2021. 
 

          Thực hiện Chỉ thị 32-CT/TU ngày 12/9/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng 

cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

         Thực hiện Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc ban hành Đề án phòng ngừa ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử 

lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

           Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc kế hoạch thực hiện Chỉ thị 32-CT/TU ngày 12/9/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 

về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật đất đai 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

UBND thành phố xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn và  xử lý, 

giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên 

trong năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. 

Xử lý, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vi phạm về đất đai do lịch sử trước đây để 

lại. Chấm dứt tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai phát sinh mới trên địa bàn 

thành phố, lập lại kỷ cương thực thi pháp luật về đất đai, đảm bảo cho người sử 

dụng đất thực hiện đầy đủ, đúng quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.  

- Từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng đất; 

trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp trong công tác quản lý Nhà 

nước về đất đai trên địa bàn thành phố. 

2. Yêu cầu 

- Việc xử lý vi phạm pháp luật đất đai phải được tổ chức, thực hiện 

nghiêm túc, triệt để, có kết quả cuối cùng theo quy định của pháp luật, chỉ đạo 

của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. 

- Quá trình thực hiện phải nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ, 

trách nhiệm của người đứng đầu; dân chủ, công khai, minh bạch có sự giám sát 

của HĐND, MTTQ và nhân dân theo quy định của pháp luật đất đai, góp phần 

giữ ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn. 

- Không lợi dụng chủ trương giải quyết tồn tại này để xác nhận không 

đúng nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính đã nộp 
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để có lợi cho bản thân, gia đình và người thân, kiên quyết xử lý các tập thể, cá 

nhân vi phạm. 

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

1. Công tác tuyên truyền: 

- UBND các xã, phường tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về 

đất đai, xây dựng đặc biệt là quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng đất để người 

dân chấp hành tốt pháp luật đất đai và các pháp luật khác có liên quan. 

- Đề nghị UB MTTQ và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở tuyên truyền, 

vận động người dân không vi phạm pháp luật đất đai; tự tháo dỡ các công trình 

xây dựng không đúng quy định trên đất, trả lại diện tích đất lấn, chiếm… 

2. Nâng cao năng lực: 

- Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác 

quản lý đất đai của thành phố và các xã, phường, nhất là đội ngũ có liên quan 

tham gia giải quyết các vi phạm đất đai thông qua việc rà soát, điều chuyển bố 

trí cán bộ trực thuộc có năng lực, trình độ, có bản lĩnh chính trị trong công tác 

mà không làm tăng biên chế để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ công tác quản lý 

nhà nước về đất đai trong giai đoạn hiện nay. 

- Tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thông qua tập huấn nghiệp 

vụ Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai, Luật xây dựng cho cán bộ, 

công chức, viên chức trực tiếp tham gia giải quyết, xử lý các tồn tại, vi phạm 

pháp luật đất đai, đặc biệt là công chức cấp xã. 

- Bổ sung trang thiết bị và công cụ hỗ trợ để thực hiện tốt nhiệm vụ về xử 

lý vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng. 

3. Công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm phát 

sinh sau ngày 15/01/2021 (nếu có): 

- Chủ tịch UBND xã, phường có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý 

kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, lấn, chiếm đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp 

thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng 

mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình 

trạng của đất trước khi vi phạm. (theo Khoản 2 Điều 208 Luật đất đai 2013). 

- Thực hiện chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn chặn 

và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai của 

các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. 

- Công an thành phố tăng cường tổ chức mật phục, tuẩn tra vũ trang nhằm 

phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai (Lấn chiếm, tạo 

lập tài sản trái phép trên đất đã quy hoạch, giải phóng mặt bằng, sử dụng đất sai 

mục đích...), tập trung tại các địa bàn trọng điểm, phát sinh đơn thư khiếu nại, tố 
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cáo liên quan đến đất đai, các khu đất nhận bàn giao từ Ban GPMB và PTQĐ 

tỉnh… 

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của thành phố phối hợp chặt chẽ 

với UBND các xã, phường trong công tác thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm đảm bảo 

kịp thời, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

4. Công tác xử lý, giải quyết các trường hợp vi phạm trước ngày 

15/01/2021: 

4.1. Nhóm 1: Các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014: 

- Tổng số trường hợp vi phạm còn phải xử lý, giải quyết đến ngày 

15/01/2021 là 346 trường hợp.  

- Số trường hợp yêu cầu xử lý, giải quyết xong trong năm 2021 là 76 

trường hợp, trong đó: 

+ Phường Hội Hợp: 20 trường hợp; 

+ Phường Tích Sơn: 10 trường hợp; 

+ Phường Đống Đa: 03 trường hợp; 

+ Phường Khai Quang: 11 trường hợp; 

+ Phường Ngô Quyền: 01 trường hợp; 

+ Xã Thanh Trù: 20 trường hợp; 

+ Xã Định Trung: 01 trường hợp; 

+ Phường Liên Bảo: 10 trường hợp; 

4.2. Nhóm 2: Các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai sau ngày 

01/7/2014: 

- Tổng số trường hợp vi phạm phải xử lý, giải quyết đến ngày 15/01/2021 

là 119 trường hợp.  

- Số trường hợp phải xử lý tháo dỡ xong trong năm 2021 là 74 trường hợp, 

trong đó: 

+ Phường Tích Sơn: 01 trường hợp; 

+ Phường Khai Quang: 58 trường hợp; 

+ Xã Định Trung: 07 trường hợp; 

+ Phường Liên Bảo: 08 trường hợp. 

4.3. Nhóm 3: Các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc được giao đất 

không đúng thẩm quyền, mua nhà thanh lý gắn liền với đất ở trước ngày 

01/7/2014: 

- Tổng số trường hợp còn phải xử lý, giải quyết đến ngày 15/01/2021 là 23 

trường hợp.  

- Số trường hợp phải xử lý, giải quyết xong trong năm 2021 là 13 trường 

hợp, trong đó: 

+ Phường Đồng Tâm: 10 trường hợp; 
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+ Phường Tích Sơn: 01 trường hợp; 

+ Phường Đống Đa: 02 trường hợp; 

4.4. Nhóm 4: Các trường hợp đã thu tiền sử dụng đất nhưng chưa có đất để  giao: 

- Tổng số trường hợp phải xử lý, giải quyết đến ngày 15/01/2021 là 24 

trường hợp (phường Đồng Tâm). 

- Số trường hợp phải xử lý, giải quyết xong trong năm 2021 là 24/24 

trường hợp (100%) 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này được thực hiện theo 

quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ đạo xử lý vi phạm đất đai của thành phố: 

 - Giúp UBND thành phố trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện công tác 

phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai 

trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. 

 - Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các phòng, ban chức năng của 

thành phố, UBND các xã, phường, Tổ công tác xử lý vi phạm đất đai của thành 

phố trong việc triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ báo cáo Thường trực 

UBND thành phố về kết quả, tiến độ và các khó khăn vướng mắc trong quá trình 

thực hiện, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. 

2. Tổ công tác xử lý vi phạm đất đai của thành phố: 

 - Trực tiếp hướng dẫn và đôn đốc UBND xã, phường thiết lập hồ sơ xử lý, 

giải quyết các tồn tại, vi phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật đất đai. 

 - Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực 

hiện công tác xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn 

thành phố Vĩnh Yên và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với 

Ban chỉ đạo xử lý vi phạm đất đai của thành phố. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: 

 - Là cơ quan thường trực, giúp UBND thành phố, Ban chỉ đạo xử lý vi phạm 

đất đai của thành phố triển khai, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch. Hàng 

tháng, tham mưu UBND thành phố đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm 

vụ trong tháng và đề xuất nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong tháng tiếp theo, 

phấn đấu thực hiện hoàn thành chi tiêu tỉnh giao trong năm 2021. 

 - Chịu trách nhiệm tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các cấp, 

ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ trong quá trình triển khai hiện Kế hoạch. Kịp 

thời tham mưu UBND thành phố có văn bản xin ý kiến UBND tỉnh, sở Tài nguyên và 

Môi trường đối với các trường hợp vi phạm có tình tiết phức tạp, khó khăn chưa được 

hướng dẫn cụ thể trong quá trình thực hiện. 

 - Phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vĩnh Yên, Chi cục 

thuế Vĩnh Yên và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và trình 
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UBND thành phố cấp GCN quyền sử dụng đất cho các hộ được công nhận QSD 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho các trường hợp đủ điều kiện 

theo quy định của pháp luật.  

- Chủ trì trong việc lập dự trù kinh phí đảm bảo cho việc triển khai thực 

hiện các nội dung của Kế hoạch.  

4. Công an thành phố: 

- Thực hiện chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn 

chặn và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai 

của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.  

- Tổ chức điều tra, xác minh đối với các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm; 

tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với 

các đối tượng vi phạm pháp luật hình sự trong lĩnh vực đất đai. 

- Phối hợp các cơ quan chức năng rà soát, phát hiện vi phạm pháp luật về 

đất đai để tham mưu chính quyền các cấp củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý đối với 

các hành vi vi phạm hành chính. 

- Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ 

quốc; vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội 

phạm, chủ động phát hiện, cung cấp cho cơ quan chức năng các hành vi vi phạm 

pháp luật về đất đai. Làm tốt công tác tranh thủ người có uy tín trong dòng họ, 

cộng đồng dân cư...phục vụ thực hiện Đề án. 

- Tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các cuộc cưỡng 

chế xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn. 

5. Thanh tra Thành phố: 

- Tham mưu thực hiện việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, 

phường trong thực hiện xử lý, giải quyết tồn tại, vi phạm về đất đai. Đề xuất xử 

lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với Chủ tịch UBND xã, phường và 

cán bộ; 

- Tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân (nếu có) 

trong quá trình thực hiện xử lý, giải quyết tồn tại, vi phạm về đất đai trên địa bàn 

thành phố. 

 6. Phòng Tư pháp thành phố: 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm về đất đai đến cán bộ, đảng 

viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.  

 - Chịu trách nhiệm hướng dẫn các xã, phường trong việc thiết lập hồ sơ 

xử lý vi phạm hành chính, các thủ tục liên quan đến công tác cưỡng chế Quyết 

định xử lý hành chính. Thẩm định hồ sơ xử lý vi phạm đảm bảo đúng quy định 

pháp luật. 

7. Phòng Quản lý đô thị thành phố:  
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- Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường và các ngành chức năng 

của thành phố tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp 

vi phạm về lĩnh vực đất đai và xây dựng trên địa bàn thành phố.  

 - Chỉ đạo Đội QLTTĐT tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện các hành 

vi vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng và tuyên truyền các quy định của pháp 

luật trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, nội dung Kế hoạch của thành phố dưới 

hình thức xe lưu động. 

8. Chi cục thuế Vĩnh Yên: 

- Hướng dẫn các hộ dân kê khai, hoàn thiện hồ sơ để thực hiện nghĩa vụ tài 

chính đối với các trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.  

 - Chịu trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối 

với các trường hợp được công nhận QSD đất theo quy định. 

9. Phòng Nội vụ: 

Giúp UBND thành phố theo dõi kết quả thực hiện Kế hoạch này đối với 

UBND các xã, phường và các phòng, ban, đơn vị liên quan để đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ năm 2021. 

10. Trung tâm văn hóa, thể thao và thông tin TP Vĩnh Yên: 

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền các quy định của pháp luật về đất đai nhất là các quy định liên quan 

đến quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất và nội dung Kế hoạch của thành phố 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 11. Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố:   

 Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các ngành chức 

năng của thành phố, UBND các xã, phường đảm bảo kinh phí trong quá trình triển 

khai thực hiện Kế hoạch. 

12. Văn phòng HĐND, UBND thành phố:  

 Chịu trách nhiệm phối hợp với phòng TN&MT tham mưu giúp UBND 

thành phố triển khai, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch. 

 13. Các phòng, ban, đơn vị liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao, chủ động phối hợp với các ngành chức năng của thành phố, UBND 

các xã, phường trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch. 

 14. UBND các xã, phường: 

 - Căn cứ chỉ tiêu phải xử lý, giải quyết được giao tại Kế hoạch này, Xây 

dựng Kế hoạch thực hiện (chi tiết đến từng tháng) để chỉ đạo, triển khai thực 

hiện tại đơn vị mình, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao. 

 - Chỉ đạo công tác nắm bắt địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý 

kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, lấn chiếm đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất trái phép trên địa bàn. Áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý 

kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không 
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đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại 

tình trạng của đất trước khi vi phạm. 

 - Chủ trì thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này và 

phối hợp với Tổ công tác xử lý vi phạm đất đai của thành phố, các phòng , ban, đơn 

vị liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ khác theo Kế hoạch. 

- Chủ động phối hợp với các ngành chức năng của thành phố trong công tác 

thiết lập hồ sơ của từng trường hợp đảm bảo đầy đủ, đúng quy định của pháp luật. 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về 

đất đai và việc triển khai thực hiện công tác xử lý các trường hợp vi phạm pháp 

luật đất đai của thành phố trên hệ thống đài truyền thanh của các xã, phường. Chủ 

động phối hợp với MTTQ và các đoàn thể của xã, phường tổ chức tuyên truyền 

và vận động người sử dụng đất chấp hành quy định của pháp luật đất đai, xây 

dựng; tự tháo dỡ các công trình vi phạm trả lại tình trạng ban đầu của đất như 

trước khi vi phạm. 

- Chủ trì hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân thực hiện các biện pháp xử lý 

đối với từng trường hợp cụ thể. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm đất đai gửi về 

UBND thành phố vào ngày 15 hàng tháng (qua phòng Tài nguyên và Môi trường 

thành phố) để tổng hợp chung  báo cáo Thành ủy, UBND tỉnh theo quy định. 

15. Đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội thành phố tăng cường 

công tác tuyên truyền, vận động để các trường hợp vi phạm (đối với các trường 

hợp vi phạm pháp luật đất đai sau ngày 01/7/2014) tự nguyện chấp hành quyết 

định xử lý của cơ quan có thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền 

trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, vận động thành viên, hội viên, đoàn 

viên mình tích cực tham gia việc tuyên truyền, vận động để mọi tầng lớp nhân 

dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đất đai. 

16. Đề nghị Đảng ủy các xã, phường chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, phường tập 

trung giải quyết các tồn tại, vi phạm đất đai trên địa bàn đảm bảo chỉ tiêu của thành phố 

giao và xử lý triệt để các trường vi phạm mới phát sinh (nếu có). 

17. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố, Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố tăng cường phối hợp với UBND các xã, phường và các 

phòng, ban, đơn vị liên quan trong việc xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án liên quan đến 

đất đai, xây dựng theo thẩm quyền. Phối hợp với cơ quan điều tra lựa chọn một số vụ án 

điểm để đưa ra xét xử lưu động đảm bảo tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa. 

18. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được phân công theo 

dõi các xã, phường thường xuyên nắm tình hình, đôn đốc, chỉ đạo các xã, phường thực 

hiện tốt công tác xử lý các vi phạm đất đai, xây dựng, sớm hoàn thành giải quyết các tồn 

tại về đất ở trên địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý, giải quyết các tồn 

tại, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên trong năm 2021. 

UBND thành phố, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị chức năng của thành phố, 

UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai 
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thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về UBND thành phố 

(qua phòng TN&MT tổng hợp) để kịp thời xem xét, chỉ đạo, điều chỉnh cho phù 

hợp với tình hình thực tế./.   
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- TT Thành uỷ, HĐND thành phố (b/c); 

- Sở TNMT; 

- CPCT, CPVP; 

- Các phòng, ban, đơn vị: TN&MT, QLĐT, TC-

KH, Chi cục thuế, Văn phòng HĐND&UBND, TT 

VHTT&TT thành phố; CA thành phố, phòng Tư 

pháp, Đội QLTTĐT; Thanh tra. 

- Đảng ủy các xã, phường (p/h); 

- UBND các  xã, phường; 

- Lưu: VT, TNMT. 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Hải 
 

 

 

 

 
 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-22T16:00:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-22T16:22:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-22T16:22:44+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-22T16:22:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-22T16:22:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




