
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

Số: 256/BC-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 7 năm 2022 

 
 

BÁO CÁO 

Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 

 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 

(Lĩnh vực văn hóa - xã hội) 

(Trình Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII) 

 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và sự phân công của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra Báo 

cáo số 266/BC-UBND ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh 

tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 (lĩnh vực 

văn hóa - xã hội) trình tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:  

I. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội  

1. Về những kết quả đạt được 

Ban Văn hoá - Xã hội cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh giá của 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã nêu trong báo cáo, đồng thời nhấn mạnh và bổ sung 

thêm một số nội dung như sau: 

Sáu tháng đầu năm, vượt qua khó khăn, thực hiện “thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, kinh tế - xã hội của tỉnh phục hồi, 

lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm và đạt một số kết quả đáng ghi nhận. 

Hội nghị văn hóa toàn tỉnh lần đầu tiên được tổ chức nhằm tiếp tục triển 

khai các nội dung Hội nghị Văn hóa toàn quốc và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội 

lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, về lĩnh vực 

văn hóa là dấu mốc quan trọng thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp 

văn hóa tỉnh nhà. Hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày 

lễ lớn của quê hương, đất nước, đặc biệt lễ kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Hà 

Tĩnh, 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh được tổ chức trang trọng, thiết thực, 

có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc; nhiều lễ hội dân gian, truyền thống 

được bảo tồn, phát huy; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng diễn 

ra sôi nổi, thể thao thành tích cao đạt được nhiều thành tích ở đấu trường quốc tế, 

khu vực và trong nước. Các hoạt động đó đã góp phần nâng cao chất lượng đời 

sống tinh thần của nhân dân sau 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch 

COVID-19. Hoạt động du lịch thích ứng nhanh với tình hình thực tiễn và mang 

lại tín hiệu tích cực.
1
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 Tổng lượt khách tham quan là 450.000 lượt (tăng 36,5 % so với cùng kỳ năm 2021). Khách lưu trú quốc tế là 

2500 lượt (tăng 25,5 % so với cùng kỳ năm 2021); khách lưu trú nội địa là 78.000 lượt (tăng 18,4 % so với cùng 

kỳ năm 2021). 
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Thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục năm học 2021 - 2022 với tinh thần 

“Linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo an toàn, giữ vững chất lượng”. Giáo dục toàn diện 

ổn định, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao. Triển khai thực hiện chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1,2 và lớp 6. Tổ chức tốt các kỳ thi, đặc biệt 

là kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia an toàn, nghiêm túc.  

Công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách trên lĩnh vực 

y tế được quan tâm. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, 

chữa bệnh và ph ng, chống dịch bệnh COVID-19, tăng cường công tác tiêm 

ph ng, tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao
2
. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 

được chú trọng.  

Chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, người ngh o và 

các đối tượng bảo trợ xã hội được bảo đảm. Quan tâm hỗ trợ lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Tổng số lao động tham 

gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp đều vượt kế hoạch, tăng so với cùng kỳ.
3
 Chính sách hỗ trợ 

người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị quyết số 

177/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh đã tạo sự đột phá trong 

việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
4
. 

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí được quan tâm. Các cơ 

quan báo chí phối hợp có hiệu quả với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong 

công tác tuyên truyền, phản ánh các vấn đề dư luận quan tâm, góp phần giúp cấp 

ủy, chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt, giải quyết các vướng mắc phát sinh từ 

thực tiễn. Hệ thống thông tin đại chúng phát triển nhanh, hạ tầng viễn thông và 

công nghệ thông tin tiếp tục được quan tâm đầu tư. Tập trung chỉ đạo thực hiện 

Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về hoàn thiện Chính 

quyền điện tử, phát triển chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số trên địa 

bàn tỉnh. 

2. Về một số tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản thống nhất 

với những tồn tại, hạn chế Ủy ban nhân dân tỉnh đã nêu trong báo cáo. Đồng thời, 

nhấn mạnh và bổ sung một số nội dung như sau: 

Quan điểm xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có 

nhân cách, lối sống tốt đẹp chưa được đặc biệt quan tâm, chưa thật sự lan tỏa 

trong các tầng lớp Nhân dân. Một số Kế hoạch, Đề án đã đề ra trong Chương 

trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

                                           
2
 Đến hết ngày 30/6/2022, đối với người từ 18 tuổi trở lên: tiêm mũi 1 đạt 100%, tiêm đủ 2 mũi đạt 98,56%, tiêm 

mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) đạt 61%; đối với người từ 12 đến dưới 18 tuổi: tiêm ít nhất 1 mũi đạt 100%, tiêm đủ 2 

mũi đạt 98,55%, tiêm mũi nhắc lại (mũi 3) đạt 11,02%; đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: tiêm ít nhất 1 mũi đạt 

37,81%; tiêm đủ 2 mũi đạt 8%. 
3
 Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện 47.282 người đạt 88,1% kế hoạch; Tổng số người tham gia BHTN 

80.618 người, đạt 93,% kế hoạch; Tổng số người tham gia BHYT 1.120.993 người, đạt 98,6% kế hoạch năm. 
4
 Đến nay, đã có trên 43.000 người tham gia BHXH tự nguyện. 
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XIX
5
 đến nay chưa được quan tâm triển khai xây dựng. Việc đặt tên, đổi tên 

đường c n nhiều bất cập; chưa ban hành Quy chế làm căn cứ, hướng dẫn cụ thể 

để việc đặt, đổi tên đường phố và tên công trình công cộng theo quy chuẩn 

chung, thống nhất trên toàn tỉnh. Tiến độ dự án Công viên Trung tâm thành phố 

chậm; Bảo tàng tỉnh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh chưa được triển khai 

xây dựng. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội nhìn 

chung chưa nghiêm. Một số chính sách phát triển du lịch chậm đi vào cuộc sống 

nhưng việc tham mưu giải pháp điều chỉnh, sửa đổi chưa kịp thời. 

Công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo chưa toàn diện. Chưa 

tiến hành sơ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh trên lĩnh vực giáo dục; kết quả sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 

96/2018/NQ-HĐND c n hạn chế, có 6/9 chỉ tiêu chưa đạt
6
. Tình trạng thừa, thiếu 

giáo viên cục bộ vẫn là vấn đề cần được quan tâm chỉ đạo. Việc mua sắm trang 

thiết bị tập trung phục vụ giảng dạy theo Chương trình sách giáo khoa mới (phần 

ngân sách tỉnh) triển khai chậm. Đề án phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh đến 

năm 2030 chậm được hoàn thiện (sau 02 năm vẫn chưa hoàn thành). 

Chất lượng khám chữa bệnh giữa các bệnh viện/Trung tâm y tế tuyến 

huyện chưa đồng đều, năng lực chuyên môn và quản lý tại tuyến cơ sở c n hạn 

chế. Việc thu hút, giữ chân đội ngũ bác sỹ về công tác tại một số cơ sở y tế công 

lập gặp nhiều khó khăn, trong khi tình trạng một số bác sỹ giỏi chuyển công tác 

ta khỏi địa bàn và bệnh viện công c n diễn ra
7
. Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 

tại các bệnh viện công lập gặp nhiều khó khăn; chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm 

y tế chưa được thanh quyết toán kịp thời; đấu thầu mua sắm tập trung vật tư y tế, 

hóa chất, sinh phẩm cho các cơ sở y tế công lập c n nhiều khó khăn. 

Công tác quản lý xuất khẩu lao động c n hạn chế. Chất lượng đào tạo nghề 

chưa đáp ứng với yêu cầu, chưa thu hút được số đông lao động ở lại làm việc tại địa 

phương. Tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ và ô nhiễm môi 

trường lao động tăng. Việc giải quyết các chính sách, xử lý hồ sơ tồn đọng đối với 

người có công; thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát và truy thu kinh 

phí đối với các đối tượng hưởng không đúng, sai chế độ về chính sách người có 

công gặp nhiều khó khăn. Tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

                                           
5
 Như rà soát, sửa đổi, bổ sung một số chính sách phát triển du lịch; xây dựng Đề án tăng cường và nâng cao chất 

lượng hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở; Đề án bảo vệ, quản lý, phát huy tốt giá trị văn hóa truyền thống, 

giá trị các di sản văn hoá, đặc biệt là các di sản văn hóa được UNESCO vinh danh; chính sách về quản lý, sử dụng 

nguồn lực trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn ở tỉnh Hà Tĩnh; Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo 

dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế tự chủ ở các 

trường mầm non, trung học cơ sở, phổ thông trung học ở những nơi có điều kiện trên địa bàn tỉnh; Đề án hỗ trợ 

học sinh, sinh viên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025; Đề án phát triển trường Đại học Hà Tĩnh; 

Đề án sáp nhập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Nghị quyết 19-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII. 
6
Tỷ lệ huy động trẻ vào mẫu giáo, nhà trẻ; tỷ lệ tuyển sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT công lập; tỷ lệ trường 

mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3;  tỷ lệ trường 

học có đủ giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới; chỉ tiêu giảm 10% 

biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách so với năm 2015; tỷ lệ trường mầm non, THCS, THPT tự chủ về tài 

chính.  
7
 Sáu tháng đầu năm có 12 bác sĩ chuyển công tác. 
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hiểm thất nghiệp vẫn tiếp diễn
8
, chủ yếu ở các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây 

dựng. Tình trạng trẻ em bị đuối nước, bị xâm hại
9
 vẫn diễn ra, báo động về môi 

trường sống xung quanh trẻ em chưa thật sự an toàn, trẻ em chưa được trang bị đầy 

đủ về kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân. 

Quản lý hoạt động báo chí tuy có chuyển biến tích cực nhưng vẫn c n một số 

hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Một số nhiệm vụ về phát triển kinh tế số, 

xã hội số và đô thị thông minh theo Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh và Đề án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 

chậm được triển khai
10

. Mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến c n hạn chế. 

II. Về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 

Ban cơ bản nhất trí với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên lĩnh vực văn hóa - 

xã hội mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã nêu trong báo cáo. Đồng thời, nhấn mạnh và 

bổ sung một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, ưu tiên nguồn lực, nâng 

cao trách nhiệm, chất lượng tham mưu xây dựng các chính sách trên lĩnh vực văn 

hóa - xã hội để đảm bảo các chính sách được ban hành phát huy hiệu lực, hiệu 

quả. Tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chương 

trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 

XIX. Trong đó, đề nghị quan tâm một số nội dung như: rà soát, sửa đổi, bổ sung 

chính sách phát triển du lịch; xây dựng Đề án tăng cường và nâng cao chất lượng 

hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở; Đề án bảo vệ, quản lý, phát huy tốt giá 

trị văn hóa truyền thống, giá trị các di sản văn hoá, đặc biệt là các di sản văn hóa 

được UNESCO vinh danh; chính sách về quản lý, sử dụng nguồn lực trong lĩnh 

vực nghệ thuật biểu diễn ở tỉnh Hà Tĩnh; Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể 

để thực hiện thành công các mục tiêu, giải pháp đã đề ra tại Hội nghị văn hóa 

toàn tỉnh. 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn 

nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ kỷ niệm của quê hương, đất nước. Ưu 

tiên nguồn lực chống xuống cấp di tích lịch sử - văn hóa, bảo tồn, phục hồi các lễ 

hội truyền thống, phục vụ tốt nhu cầu tâm linh của người dân, góp phần phát triển 

                                           
8
 Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 118,1 tỷ đồng, tỉ lệ dư nợ chiếm 3,87%. 

9
 6 tháng đầu năm xảy ra 12 vụ trẻ em bị đuối nước, 9 vụ trẻ em bị xâm hại. 

10
 Xây dựng và triển khai đề án đô thị thông minh tại thành phố Hà Tĩnh, đề án đô thị thông minh tại thị xã Kỳ 

Anh; các dịch vụ đô thị thông minh thiết yếu tại các trung tâm đô thị, khu dân cư kiểu mẫu, hệ thống nền tảng 

công nghệ số phục vụ quản lý các quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc thúc đẩy phát triển sản phẩm chất lượng 

cao từ nông thôn mới; xây dựng, hoàn thiện chính sách khuyến khích chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp và 

Chương trình OCOP nhằm thúc đẩy phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh; xây 

dựng nền tảng dữ liệu số quản lý ngành nông nghiệp, ứng dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh, 

phát triển mạng lưới logistics gắn với thương mại điện tử và chuỗi sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm 

VietGAP, Global GAP, OCOP của tỉnh. Hỗ trợ người dân vùng khó khăn và dân tộc Chứt (huyện Hương Khê) 

tiếp cận điện thoại thông minh, mạng Internet băng thông rộng để kịp thời nắm bắt thông tin về chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khai thác dịch vụ công trực tuyến và thương mại điện tử; triển khai rộng 

rãi ứng dụng các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt và thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh; xây dựng đề án 

đẩy mạnh chuyển đổi số hoạt động quản lý, xúc tiến đầu tư đối với Khu Kinh tế, các Khu Công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh… 
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du lịch của tỉnh. Ban hành “Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình 

công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” để việc thực hiện thuận lợi, bài bản, thống 

nhất giữa các địa phương trên toàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án 

Công viên Trung tâm thành phố, xây dựng Bảo tàng tỉnh, Nhà hát Nghệ thuật 

truyền thống tỉnh.  

3. Chủ động xây dựng kế hoạch năm học 2022-2023 linh hoạt, sáng tạo, 

đảm bảo an toàn, giữ vững chất lượng, phù hợp với tình hình dịch bệnh từng giai 

đoạn. Tiến hành sơ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực giáo dục, để có giải pháp thực hiện hiệu quả các 

mục tiêu đã đề ra. Xây dựng Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo 

dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch triển khai 

thực hiện cơ chế tự chủ ở các trường mầm non, trung học cơ sở, phổ thông trung 

học ở những nơi có điều kiện trên địa bàn tỉnh; Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên 

khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025. Chuẩn bị tốt các điều kiện 

để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, đảm bảo chất lượng, hiệu 

quả. Quan tâm chỉ đạo triển khai việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ 

dạy học, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, thiết thực. Tập trung chỉ đạo hoàn thành Đề 

án phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh, quan tâm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ 

máy Nhà trường để cán bộ, giáo viên yên tâm công tác. Có giải pháp đẩy mạnh 

xã hội hóa, thu hút đầu tư nguồn lực vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo để đáp ứng 

ngày càng tốt hơn nhu cầu được học tập của học sinh. Tăng cường giáo dục nhân 

cách, kỹ năng sống cho học sinh. 

4. Ưu tiên nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19; quan tâm có các giải pháp thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, vật 

tư, thuốc, sinh phẩm y tế đảm bảo kịp thời đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho 

nhân dân. Đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống y tế cơ sở; cập 

nhật liên tục thông tin sức khỏe người dân lên hệ thống phần mềm Hồ sơ sức 

khỏe điện tử, tiến tới mọi người dân đều được theo dõi, quản lý sức khoẻ, khám 

và chăm sóc sức khoẻ định kỳ. Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm, nhất là hoạt động lưu thông, buôn bán thực phẩm online đang rất phổ biến 

hiện nay. Đẩy mạnh truyền thông phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về dân 

số - kế hoạch hóa gia đình; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao 

chất lượng dân số. 

5. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án về đào 

tạo nghề và giải quyết việc làm. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách 

ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Tổ chức triển khai các hoạt động 

thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tiến hành rà soát và có 

phương án sửa chữa, nâng cấp kịp thời những công trình ghi công Liệt sĩ xuống 

cấp, hư hỏng. Quan tâm giải pháp trợ giúp quản lý người tâm thần, đặc biệt, 

người tâm thần không nơi nương tựa. Tăng cường tuyên truyền, trang bị kiến 

thức kỹ năng cho trẻ em để ph ng ngừa xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích, xây 



 

6 

 

 

 

dựng mội trường sống lành mạnh, đảm bảo ngày càng thực hiện tốt hơn quyền trẻ 

em. 

6. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản. Chỉ 

đạo thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển 

đổi số trên địa bàn; tập trung vào việc phát triển cơ sở dữ liệu của các ngành quan 

trọng; từng bước kết nối liên thông cơ sở dữ liệu các ngành; phát huy hiệu quả 

Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) của tỉnh; đảm bảo an toàn, an 

ninh thông tin mạng trên địa bàn tỉnh. Đầu tư hạ tầng viễn thông đáp ứng nhu cầu 

của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. 

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 

- TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham 

dự Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá XVIII; 

- Đăng tải lên Website dbndhatinh.vn; 

- Lưu: VT, HĐ2. 
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