
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÀ TĨNH 

   
Số:          /TTr-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
 

          Hà Tĩnh, ngày     tháng 11 năm 2021 

 
 

TỜ TRÌNH 
Về việc đề nghị thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối 

ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu 

tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh;. 

Thực hiện phân công của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh 

xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương 

giai đoạn 2021-2025 trình tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khoá XVIII.  

(Có bản dự thảo Nghị quyết và Báo cáo kèm theo) 

UBND tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.  

 
Nơi nhận: 
- TTr HĐND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh Văn phòng; 

- Lưu VT, TH. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

   Võ Trọng Hải 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /NQ-HĐND 
 

           Hà Tĩnh, ngày         tháng  11  năm 2021 

 

 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn  

vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 3 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu 

tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh; 

Xét Tờ trình số           /TTr-UBND ngày     .... tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh 

Hà Tĩnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách - Hội đồng nhân dân tỉnh; ý 

kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Mục tiêu, định hướng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 

1. Mục tiêu: 

Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch 

vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến 

bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo, là một trong những cực phát triển của vùng 

Bắc Trung bộ; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt 

DỰ THẢO 
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chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh 

Bắc Trung bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. 

2. Định hướng đầu tư: 

a) Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, năm chương trình trọng điểm 

và ba đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX: 

- Huy động mọi nguồn lực tập trung xây dựng hạ tầng đồng bộ, nhất là hệ 

thống giao thông trọng yếu, Khu kinh tế Vũng Áng, hạ tầng các khu, cụm công 

nghiệp, hạ tầng đô thị, hình thành các trục phát triển, tạo động lực thúc đẩy tăng 

trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, xây dựng tỉnh nông thôn 

mới kết nối với đô thị.  

- Đầu tư phát triển, chỉnh trang và nâng cao chất lượng đô thị. Xây dựng 

thành phố Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, 

thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc 

Trung Bộ. 

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các cơ sở y tế, giáo dục quan 

trọng của địa phương. 

b) Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về đầu tư công; đảm 

bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước: 

- Tập trung bố trí đủ vốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản, hoàn trả các 

khoản ứng trước chưa thu hồi; bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các 

dự án dở dang, chuyển tiếp do cấp tỉnh quyết định đầu tư trong giai đoạn 2016 - 

2020 chuyển tiếp sang năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025. 

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 phải được xây 

dựng trên cơ sở tiếp tục cơ cấu lại đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo hướng 

tập trung, khắc phục dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư. 

c) Đảm bảo cân đối đủ nguồn lực để thực hiện các dự án quan trọng, cấp 

bách của địa phương trong giai đoạn 2021 - 2025. 

Điều 2. Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân 

sách địa phương giai đoạn 2021-2025 

1. Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn cân đối ngân 

sách địa phương giai đoạn 2021-2025 là 11.672,700 tỷ đồng, bao gồm: 

a) Nguồn thu tiền sử dụng đất 8.000 tỷ đồng; 

b) Vốn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung 3.360,2 tỷ đồng; 

c) Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 50 tỷ đồng; 

d) Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương 262,5 tỷ đồng. 

Điều 3. Nguyên tắc phân bổ 

1. Tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà 

nước, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường 
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vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ, Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh và các Văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; 

thực hiện phân cấp quản lý nguồn vốn gắn với phân cấp quản lý đầu tư theo quy 

định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các cấp chính quyền địa phương và 

gắn trách nhiệm toàn diện theo phân cấp.  

3. Việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước phải phục vụ 

cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh theo Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 

giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch vay, trả nợ công 05 

năm của địa phương và các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch được 

cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt, bảo đảm mục tiêu phát triển bền 

vững, hài hòa giữa kinh tế và xã hội. 

4. Phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước 

trong kế hoạch tài chính 05 năm, đảm bảo các cân đối vĩ mô, an toàn nợ công. 

Đẩy mạnh cơ cấu lại đầu tư công, tính toán hợp lý cơ cấu nguồn lực giữa các cấp 

ngân sách, tăng cường huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, đẩy 

mạnh việc thu hút các nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện các dự án đầu tư cơ sở 

hạ tầng. 

5. Phân bổ vốn đầu tư tập trung; không phân tán, dàn trải; bảo đảm hiệu 

quả sử dụng vốn đầu tư. Dự án chuyển tiếp sử dụng nguồn vốn nào thì được tiếp 

tục ưu tiên cân đối bố trí để hoàn thành từ nguồn vốn đó. Chỉ giao kế hoạch vốn 

cho các dự án khởi công mới khi đã đầy đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm 

quyền quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật 

có liên quan.  

6. Tập trung ưu tiên bố trí vốn để thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn 

thành và phát huy hiệu quả các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu từ 

NSTW, dự án quan trọng, cấp bách của địa phương, dự án có tác động liên 

vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo vệ 

chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí 

hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước, dự án thực hiện đề án tỉnh thí điểm đạt chuẩn 

nông thôn mới; bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung 

ương và dự án sử dụng vốn nước ngoài (ODA). 

7. Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn kế 

hoạch đầu tư công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công 

tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Điều 4. Phương án phân bổ 

1. Nguồn thu tiền sử dụng đất 8.000 tỷ đồng, bao gồm: 

1.1. Kế hoạch năm 2021 đã phân bổ là 1.600 tỷ đồng; 
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1.2. Giai đoạn 2022-2025 là 6.400 tỷ đồng, trong đó: 

a) Ngân sách cấp huyện và cấp xã hưởng theo phân cấp 4.800 tỷ đồng; 

b) Ngân sách tỉnh hưởng 1.600 tỷ đồng, phân bổ như sau: 

- Bổ sung vốn điều lệ Quỹ phát triển đất 100 tỷ đồng; 

- Hỗ trợ lại Thành phố Hà Tĩnh để đầu tư cơ sở hạ tầng (từ nguồn thu quỹ 

đất sử dụng vốn vay Bộ Tài chính): 160 tỷ đồng;  

- Hoàn trả chi phí đầu tư theo đề án phát triển quỹ đất 240 tỷ đồng; 

- Vốn thực hiện hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ 

sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,.. 100 tỷ đồng; 

- Vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 190 tỷ 

đồng; 

- Đối ứng kinh phí thực hiện các Đề án đầu tư phát triển 80 tỷ đồng; 

- Các dự án quan trọng, cấp bách khác của địa phương 730 tỷ đồng. 

(Chi tiết theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo). 

2. Vốn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung là 3.360,2 tỷ đồng, bao gồm: 

2.1. Kế hoạch năm 2021 đã phân bổ là 596,090 tỷ đồng; 

2.2. Giai đoạn 2022-2025 là 2.764,110 tỷ đồng, phân bổ như sau: 

a) Bổ sung có mục tiêu và phân cấp quản lý cho ngân sách cấp huyện 

(40%): 1.105,644 tỷ đồng. Trong đó: 

 

- Kỳ Anh           104,709   tỷ đồng  

- Cẩm Xuyên            83,461   tỷ đồng  

- Thạch Hà            74,488   tỷ đồng  

- Can Lộc            78,291   tỷ đồng  

- Lộc Hà            67,556   tỷ đồng  

- Nghi Xuân            91,273   tỷ đồng  

- Đức Thọ            74,447   tỷ đồng  

- Hương Sơn            98,855   tỷ đồng  

- Vũ Quang            75,469   tỷ đồng  

- Hương Khê           114,018   tỷ đồng  

- Thành phố Hà Tĩnh            70,299   tỷ đồng  

- Thị xã Kỳ Anh            92,429   tỷ đồng  

- Thị xã Hồng Lĩnh            80,349   tỷ đồng  

b) Phần vốn do cấp tỉnh quản lý (60%): 1.658,466 tỷ đồng, phân bổ như 

sau: 

- Bố trí vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA 240 tỷ đồng 

- Vốn thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch cấp 

tỉnh 30 tỷ đồng. 
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- Phân bổ để thanh toán khối lượng hoàn thành, chuyển tiếp và khởi công 

mới các dự án thuộc các ngành, đơn vị cấp tỉnh 636,492 tỷ đồng; 

- Hỗ trợ đầu tư các công trình quan trọng, cấp bách, phục vụ các mục tiêu 

phát triển của các địa phương 751,974 tỷ đồng. 

(Chi tiết theo các Phụ lục số 02, 03 đính kèm). 

3. Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết là 50 tỷ đồng, phân bổ cho lĩnh 

vực giáo dục, y tế và bổ sung vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới. 

(Chi tiết theo Phụ lục số 04 đính kèm). 

4. Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương là 262,5 tỷ đồng, đã 

phân bổ trong kế hoạch năm 2021. 

Điều 5. Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 

1. Nhóm giải pháp huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho 

đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025: 

a) Thống nhất quản lý chặt chẽ việc phân bổ nguồn lực đầu tư từ khu vực 

nhà nước, nhất là các nguồn vốn ngân sách địa phương; thực hiện theo đúng quy 

định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định của Chính phủ hướng, các Chỉ 

thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm sử dụng có hiệu quả và phát huy tối đa 

nguồn lực đầu tư từ NSNN. 

b) Tranh thủ tối đa mọi nguồn lực bên ngoài; tập trung chỉ đạo phục hồi, 

phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, tạo dư địa thu ngân sách nhằm bổ sung nguồn 

lực cho đầu tư phát triển. Rà soát, đánh giá lại việc thực hiện các cơ chế, chính 

sách đã được HĐND tỉnh thông qua; trên cơ sở đó tham mưu, ban hành các hệ 

thống cơ chế, chính sách cho giai đoạn tới theo hướng đầu tư tập trung, đồng bộ, 

đảm bảo khả thi trong cân đối nguồn lực. 

c) Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương 

và các cơ quan ngoại giao để xúc tiến, vận động, thu hút nguồn vốn đầu tư từ 

bên ngoài (ODA, FDI, NGO,..) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đối 

với các dự án ODA do địa phương quản lý, giai đoạn 2021-2025 phải thực hiện 

theo cơ chế cho vay lại, do vậy cần rà soát, lựa chọn kêu gọi những dự án thực 

sự thiết thực, có hiệu quả, đáp ứng được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 

của địa phương và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực để hoàn trả; không 

kêu gọi đầu tư những dự án chưa thực sự cần thiết, không đáp ứng các mục tiêu 

phát triển của địa phương. 

2. Nhóm giải pháp tăng cường quản lý đầu tư công: 

a) Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý đầu tư và 

xây dựng, nhất là các quy định mới ban hành; đồng thời, triển khai kịp thời việc 

rà soát, điều chỉnh các văn bản liên quan đến quản lý đầu xây dựng cơ bản cho 

phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và quy định hiện hành của Nhà nước. 
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b) Tăng cường công tác rà soát để đảm bảo các chương trình, dự án bố trí 

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm phải có đầy đủ các thủ tục 

đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. 

c) Đi đôi với việc ưu tiên bố trí vốn để giải quyết nợ đọng xây dựng cơ 

bản và hoàn trả các khoản vốn ứng trước, các cấp, các ngành phải tăng cường 

các biện pháp không để phát sinh nợ đọng mới. Không bố trí vốn để thanh toán 

các khoản nợ đọng phát sinh sau ngày 31/12/2014. Hạn chế tối đa việc ứng 

trước vốn kế hoạch. Trường hợp cần thiết ứng trước, phải kiểm soát chặt chẽ đối 

với từng dự án và phải bảo đảm có nguồn thanh toán vốn ứng trước và có trong 

kế hoạch  đầu tư công trung hạn. 

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế 

hoạch đầu tư công; thực hiện nghiêm khắc các chế tài, kỷ luật đối với các đơn 

vị, chủ đầu tư có vi phạm quy định trong quản lý đầu tư, kiên quyết cắt giảm, 

điều chuyển kế hoạch vốn và không tiếp tục giao kế hoạch vốn, giao nhiệm vụ 

chủ đầu tư,.. 

3. Nhóm giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch: 

a) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công và quản lý đầu tư xây 

dựng cơ bản; lấy kết quả triển khai kế hoạch đầu tư công là một trong những tiêu 

chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân, đơn vị. 

b) Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố, thị xã và các đơn vị chủ đầu tư được giao kế hoạch đầu tư trung hạn: 

Xây dựng lộ trình triển khai kế hoạch theo đúng danh mục và mức vốn được 

giao trong kế hoạch trung hạn và hàng năm; kiểm soát chặt chẽ, không để phát 

sinh nợ đọng XDCB theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. 

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai và chỉ 

đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp dưới xây dựng, trình Hội đồng nhân dân 

cùng cấp phê duyệt kế hoạch đầu tư trung hạn do cấp mình quản lý theo quy 

định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật hiện hành. Đối với nguồn 

thu tiền sử dụng đất phần ngân sách huyện, xã hưởng chỉ được dành cho đầu tư 

phát triển, trong đó tập trung ưu tiên thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới. 

d) Các ngành, các cấp chịu trách nhiệm trong việc quyết định chủ trương 

đầu tư, quyết định dự án; chỉ quyết định đầu tư những dự án thật sự cần thiết khi 

đã thẩm định, làm rõ hiệu quả của dự án, nguồn vốn, khả năng cân đối, bố trí 

vốn cho từng dự án, bảo đảm dự án được phê duyệt có đủ nguồn lực tài chính để 

thực hiện hoàn thành dự án. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa và tổ chức chỉ đạo thực hiện các 

nội dung Nghị quyết theo quy định, định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, điều chỉnh, Ủy ban nhân dân 
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tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và báo cáo 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII, kỳ họp thứ 

ba thông qua ngày 2 tháng 11 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Ban Công tác đại biểu UBTVQH; 

- Văn phòng Quốc hội;  

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;  

- Kiểm toán nhà nước khu vực II; 

- TTr Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- TTr HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu VT, KTNS;  

 

 

 

 
 

 

Hoàng Trung Dũng 

 


		leminhdao@hatinh.gov.vn
	2021-10-27T14:42:12+0700


		votronghai@hatinh.gov.vn
	2021-10-27T15:07:19+0700


		2021-10-27T17:35:07+0700


		2021-10-27T17:35:08+0700


		2021-10-27T17:35:09+0700




