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      ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TỈNH VĨNH PHÚC                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:         /KH-UBND                               Vĩnh Phúc, ngày     tháng    năm 2020 

 
 

KẾ HOẠCH 

XÂY DỰNG QUỸ “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA” NĂM 2020 

 
 

PHẦN I 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG 

QUỸ "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA"NĂM 2019 

 

I. KẾT QUẢ VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG QUỸ “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành: 

Ban quản lý quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai tới 

các huyện, thành phố, chỉ đạo các cấp xây dựng Kế hoạch chi tiết cụ thể, giao chỉ 

tiêu tới từng cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn, khu dân cư, tổ dân phố.  

Các huyện, thành phố đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền vận động và giao 

chỉ tiêu Kế hoạch cụ thể đến từng đơn vị, giao cho Đài phát thanh huyện tuyên 

truyền vận động qua hệ thống loa phát thanh của huyện, xã, thôn. 

2. Kết quả vận động và sử dụng: 

2.1. Kết quả vận động: 

Năm 2019 Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" toàn tỉnh thu được 4.190.119 nghìn đồng 

đạt 101% kế hoạch. Trong đó: Quỹ cấp tỉnh thu được 732.918 nghìn đồng, đạt 

98%  kế hoạch; Quỹ cấp huyện thu được 1.186.493 nghìn đồng, đạt 89% kế hoạch; 

Quỹ cấp xã thu được 2.270.708 nghìn đồng, đạt 113% kế hoạch. 

   Bảng chi tiết kết quả vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2019 

                                                                                                                            Đơn vị tính: 1.000 đồng 

STT Tên đơn vị 
Quỹ cấp xã Quỹ cấp huyện, tỉnh 

KH TH % KH TH % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Huyện Bình Xuyên 200.000 216.405 108 130.000 354.025 104 

2 Huyện Lập Thạch 210.000 228.424 108 120.000 324.429 98 

3 Thị xã Phúc Yên 200.000 254.527 127 100.000 343.376 114 

4 Huyện Tam Dương 200.000 290.298 145 200.000 557.109 139 

5 Huyện Tam Đảo 140.000 215.075 153 100.000 284.888 118 

6 Huyện Vĩnh Tường 300.000 - - 300.000 - - 

7 T.Phố Vĩnh Yên 200.000 311.307 155 120.000 420.721 131 

8 Huyện Yên Lạc 400.000 466.500 116 230.000 724.752 115 

9 Huyện Sông Lô 150.000 288.172 213 100.000 456.901 135 

10 BQL Tỉnh    750.000 732.918 98 

  Cộng 2.000.000 2.270.708 113 2.150.000 1.919.411 89 
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2.2. Sử dụng Quỹ: 

a) Quỹ cấp tỉnh: 

- Số dư năm 2018 chuyển sang:    208.036 nghìn đồng 

- Thu trong năm 2019 (Thu về KBNN tỉnh):           732.918 nghìn đồng 

- Chi trong năm:       53.850 nghìn đồng 

- Số dư cuối chuyển sang năm 2020:   887.104 nghìn đồng 

b) Cấp huyện và xã, phường: 

- Số dư năm 2018 chuyển sang:     3.994.799 nghìn đồng 

- Thu trong năm 2019:                                             3.457.201  nghìn đồng 

(Quỹ cấp huyện: 1.186.493 nghìn đồng; Quỹ cấp xã: 2.270.708 nghìn đồng) 

- Chi trong năm:         2.724.802 nghìn đồng 

Trong đó: Chi hỗ trợ xây 15 nhà tình nghĩa với kinh phí 576.000 nghìn đồng; 

hỗ trợ sửa chữa 15 nhà ở cho NCC với kinh phí 251.114 nghìn đồng; tu bổ 4 nghĩa 

trang liệt sĩ với kinh phí 397.223 nghìn đồng; tặng 65 sổ tiết kiệm trị giá 130.614 

nghìn đồng; chi thăm hỏi gia đình người có công nhân dịp tết, ngày 27/7 và ốm 

đau đột suất và chi hội nghị triển khai kế hoạch, in ấn tài liệu với kinh phí 

1.423.674 nghìn đồng.  

- Số dư chuyển sang năm 2020:     4.719.162 nghìn đồng   

(Quỹ cấp huyện: 1.966.987 nghìn đồng; Quỹ cấp xã: 2.752.175 nghìn đồng) 

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 

* Ưu điểm: 

- Về nhận thức: 

Nhìn chung các cấp ủy đảng, chính quyền và các  tổ chức đoàn thể cũng 

như nhân dân trong tỉnh đã ý thức được công tác xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp 

nghĩa". Công tác vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" đã trở thành 

phong trào sâu rộng, đã đi vào nền nếp, góp phần tích cực vào việc chăm sóc 

gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng, thể hiện 

đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", góp phần quan trọng trong việc ổn định tình 

hình xã hội ở địa phương. 

- Công tác thu và quản lý Quỹ các cấp: 

Quỹ cấp tỉnh nguồn huy động chủ yếu là từ đóng góp của cán bộ công chức 

viên chức trong cơ quan nhà nước cấp tỉnh, mặc dù cơ quan Thường trực đã ban 

hành nhiều văn bản đôn đốc nhưng đối tượng thuộc diện huy động giảm do tinh 

giản biên chế và một số nguyên nhân khác nhau nên năm 2019 Quỹ vận động thu 

được 732.918 nghìn đồng, đạt 98% kế hoạch đề ra. Các thành viên trong Ban quản 

lý quý được phân công phụ trách các cơ quan đơn vị, các thành viên bộ phận giúp 

việc đã tích cực đi đôn đốc cấp huyện và đến các cơ quan, đơn vị thuộc Quỹ cấp 

tỉnh để vận động đóng góp xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Các đơn vị trên địa 

bàn tỉnh tích cực tham gia xây dựng Quỹ tiêu biểu như: Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh 

Phúc, Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc… 

Quỹ cấp huyện, thành phố: Sau khi có kế hoạch của Ban quản lý quỹ cấp 

huyện đã xây dựng kế hoạch chi tiết và giao chỉ tiêu vận động cụ thể đối với từng 

cơ quan đơn vị, xã, phường, thị trấn. Năm 2019 quỹ cấp huyện, thành phố, (không 
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bao gồm Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của huyện Vĩnh Tường, theo báo cáo của Phòng 

Lao động - TB&XH huyện Vĩnh Tường thì bắt đầu từ năm 2017 huyện Vĩnh 

Tường thống nhất nhập một số Quỹ như Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp 

nghĩa… gọi tên là Quỹ nhân ái Nguyễn Thái Học do Mặt trận Tổ quốc huyện quản 

lý, Quỹ bao gồm chức năng nhiệm vụ của tất cả các Quỹ trên từ công tác vận động 

xây dựng Quỹ đến đối tượng vận động và phương án, đối tượng hỗ trợ) thu được 

1.186.493 nghìn đồng, vượt kế hoạch đề ra. 

Quỹ cấp xã, phường: hầu hết các xã, phường, thị trấn đều xây dựng kế hoạch 

và giao chỉ tiêu tới từng khu dân cư, tổ dân phố… thường xuyên tổ chức tuyên 

truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng quỹ. Năm 2019 quỹ cấp xã thu 

được 2.270.708 nghìn đồng, đạt 113% kế hoạch.  

* Nhược điểm: 

- Công tác tuyên truyền vận động xây quỹ các cấp chưa được thường xuyên, 

sâu rộng, nhất là ở cấp xã dẫn đến nhận thức của một số cơ quan, đơn vị và người 

dân còn hạn chế, chưa nhiệt tình đóng góp xây dựng quỹ. Các thành viên trong 

Ban quản lý quỹ được phân công theo dõi, đôn đốc các địa bàn, các cơ quan đơn vị 

cụ thể nhưng vẫn chưa thường xuyên, sâu sát nên kết quả vận động chưa cao. 

- Ở một số huyện, xã mặc dù việc vận động xây dựng quỹ đạt kết quả cao 

nhưng chưa sử dụng quỹ, còn để tồn quỹ nhiều, do nguồn kinh phí vận động xây 

dựng Quỹ kết thúc vào cuối năm nên hầu hết nguồn vận động năm trước được sử 

dụng vào năm sau.  

- Công tác báo cáo kết quả vận động xây dựng và sử dụng quỹ ở cấp xã, cấp 

huyện chưa kịp thời. 

* Đánh giá chung:  

Công tác vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được các cấp triển khai 

đầy đủ kịp thời, phương pháp nội dung hình thức triển khai đa dạng phong phú 

được nhiều cơ quan đơn vị ủng hộ tham gia. Kết quả vận động xây dựng quỹ 

năm 2019 của quỹ cấp huyện và cấp xã vượt kế hoạch giao (không tính huyện 

Vĩnh Tường).  

Sử dụng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các cấp đã sử dụng đúng mục đích và quy 

định của Điều lệ xây dựng và quản lý quỹ, đã tập trung chủ yếu vào việc xây dựng, 

sửa chữa nhà tình nghĩa, tu bổ nghĩa trang liệt sỹ, thăm hỏi gia đình chính sách khi 

gặp khó khăn. Các cấp thực hiện mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước; mở sổ sách, 

chứng từ kế toán đúng quy định; các khoản chi đều có quyết định cuả Ban quản lý 

các cấp, thực hiện công khai quỹ ở mỗi cấp. 

PHẦN II 

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QUỸ “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA” NĂM 2020 

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TW ngày 19/7/2017 cuả Ban Bí thư Trung ương 

Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thương binh - liệt sỹ 

và Người có công với cách mạng, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) về những 

định hướng chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.  

Căn cứ Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ "Ban 

hành điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa".  
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Hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp nên ảnh 

hưởng rất nhiều đến tình hình phát triển kinh tế cũng như đời sống của nhân dân 

trong tỉnh. Trước tình hình đó Ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh xây dựng 

kế hoạch và giao chỉ tiêu vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2020 

đối với Ban quản lý Quỹ các cấp như sau: 

I. Đối tượng và mức vận động:  

1. Đối tượng vận động xây dựng Quỹ các cấp: 

a) Các đối tượng vận động đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" bao gồm: 

- Công dân Việt Nam làm việc tại: Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị  - xã hội, tổ chức chính trị - xã 

hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; Các cơ quan, 

đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và công an nhân dân; doanh nghiệp thuộc mọi 

thành phần kinh tế Việt Nam; Cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức Quốc tế 

tại Việt Nam; Cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, thể dục thể thao và 

các ngành sự nghiệp khác; 

- Người Việt Nam làm việc, học tập và sinh sống ở nước ngoài; 

- Người làm nghề tự do; 

- Các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam. 

b) Các đối tượng không thuộc diện được vận động đóng góp Quỹ "Đền ơn 

đáp nghĩa": 

- Người dưới 18 tuổi; trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với nam; 

- Các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có 

công với cách mạng; 

- Người tàn tật theo quy định của Pháp luật về người tàn tật; 

- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội; 

- Học sinh, sinh viên đang học ở các trường đạo học, cao đẳng, cao đẳng 

nghề, trung cấp, trung cấp nghề và các trung tâm dạy nghề, lớp dạy nghề. 

 Tuy vậy, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hoan nghênh và  luôn sẵn sàng tiếp nhận 

tinh thần tự nguyện ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của các đối tượng quy định 

tại mục này. 

c) Cụ thể đối tượng quy định vận động đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" 

quy định cho các cấp tỉnh, huyện, xã như sau: 

* Cấp tỉnh: 

 + Những người làm việc tại: Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội cấp tỉnh;  

+ Cơ quan quân sự và công an cấp tỉnh;  

+ Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế do các cơ quan cấp tỉnh quản lý;  

+ Cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, thể dục thể thao và các 

ngành sự nghiệp khác thuộc địa bàn cấp tỉnh;  

+ Các doanh nghiệp do cấp tỉnh trực tiếp quản lý. 

* Cấp huyện:  
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+ Những người đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự 

nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị 

- xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội cấp huyện;  

+ Cơ quan Quân sự và Công an huyện;  

+ Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế do cơ quan cấp huyện trực 

tiếp quản lý;  

+ Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn cấp huyện. 

*Cấp xã:  

+ Tuyên truyền, vận động đối với những người sống, làm việc, học tập trên 

địa bàn do cấp xã trực tiếp quản lý. 

+ Đối tượng thuộc diện vận động, đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp 

trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện thì không thuộc diện đóng góp Quỹ "Đền ơn 

đáp nghĩa" cấp xã. 

2. Mức vận động: 

Căn cứ tình hình thực tế điều  kiện kinh tế của nhân dân trong tỉnh, BQL Quỹ 

"Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh quy định mức vận động đóng góp tối thiểu như sau: 

- Đối tượng vận động đóng góp xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" là cán bộ, 

công chức, lực lượng vũ trang, công nhân trong các doanh nghiệp thì mức vận 

động tối thiểu là một ngày lương. 

- Cán bộ cấp xã, phường, thị trấn hưởng trợ cấp mức vận động tối thiểu là 

30.000 đ/người. 

- Đối tượng vận động là những người làm việc, lao động nông nghiệp thì mỗi 

lao động đóng góp tối thiểu là 10.000đ/người. 

- Các đối tượng khác không thuộc các đối tượng nói trên thì mỗi người đóng 

góp tối thiểu là 15.000 đ/người. 

II. Chỉ tiêu vận động: 

Căn cứ chế độ chính sách của Nhà nước về chế độ tiền lương và số lượng cán 

bộ, công chức, viên chức, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có 

tham gia Bảo hiểm xã hội, lao động nông nghiệp và phi nông nghiệp của các địa 

phương thuộc đối tượng quỹ các cấp vận động, BQL Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh 

giao chỉ tiêu vận động thu Quỹ năm 2020 đối với Quỹ các cấp như sau:                                                                                                                                               

  Đơn vị tính: triệu đồng 

Số 

TT 
Đơn vị Quỹ cấp xã 

Quỹ cấp 

huyện 

Quỹ cấp 

tỉnh 
Cộng 

1 Huyện Bình Xuyên 150 100  250 

2 Huyện Lập Thạch 170 90  260 

3 Thị xã Phúc Yên 150 70  220 

4 Huyện Tam Dương 150 150  300 

5 Huyện Tam Đảo 100 60  160 

6 Huyện Vĩnh Tường - - - - 

7 Thành phố  Vĩnh Yên 150 70  220 
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8 Huyện Yên Lạc 300 150  450 

9 Huyện Sông Lô 100 80  180 

10 BQL tỉnh   500 500 

Tổng cộng: 1.270 770 700 2.540 

Tăng cường tuyên truyền vận động để đạt được số thu quỹ cao. Khuyến khích 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân, địa phương giúp đỡ trực tiếp về vật chất cho các đối 

tượng chính sách. 

III. Quản lý sử dụng Quỹ: 

Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các cấp yêu cầu phải được quản lý chặt chẽ, quỹ 

không thuộc ngân sách Nhà nước, được hạch toán độc lập, thực hiện chế độ kế 

toán đơn vị hành chính sự nghiệp hiện hành và báo cáo theo quy định hiện hành. 

Quỹ được sử dụng tập trung hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở đối với gia 

đình chính sách có khó khăn về nhà ở, tu sửa nghĩa trang liệt sỹ và giúp đỡ các hộ 

chính sách có cuộc sống khó khăn. Khi sử dụng phải có quyết định của Trưởng 

Ban quản lý quỹ.  

Quá trình vận động cũng như sử dụng quỹ phải tiến hành công khai dân chủ: 

 - Công khai mục đích vận động, đối tượng và mức vận động; 

- Công khai danh sách, mức đóng góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức ủng 

hộ Quỹ; 

- Công khai quyết toán thu, chi quỹ. 

IV. Tổ chức thực hiện: 

1. Thời gian tổ chức thực hiện:  

Vận động xây dựng Quỹ năm 2020 được thực hiện từ ngày 4/5/2020. Thống 

nhất mở đợt chỉ đạo tập trung thành chiến dịch từ ngày 10/5/2020 đến hết ngày 

30/8/2020 trên địa bàn toàn tỉnh. 

2. Cấp tỉnh: 

a) Tiếp tục củng cố kiện toàn Ban quản lý Quỹ, phân công trách nhiệm từng 

thành viên Ban quản lý quỹ phụ trách các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn. 

b) Sở Lao động - TB&XH - thường trực BQL Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh 

có trách nhiệm giúp Ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh  tổ chức triển khai, 

thực hiện kế hoạch xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2020 đến các cấp, các 

ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết 

quả; định kỳ báo cáo Trưởng ban Ban quản lý quỹ và UBND tỉnh kết quả thực 

hiện theo quy định. 

c) Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh- Tuyền hình tỉnh và Sở Thông tin - Truyền 

thông phối hợp với Sở Lao động - TB&XH kết hợp với công tác tuyên truyền kỷ 

niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ mở đợt tuyên truyền trên các phương tiện  

thông tin đại chúng về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác 

thương binh - liệt sỹ và Người có công và mục đích, ý nghĩa của việc đóng góp 

xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; Kịp thời biểu dương những đơn vị, địa phương 
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và cá nhân  làm tốt công tác này; Đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở những đơn vị, địa 

phương chưa thực hiện tốt. 

d) Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo UBMTTQ các cấp và các tổ 

chức thành viên tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban 

quản lý quỹ cùng cấp trong công tác vận động thu quỹ, tham gia vào việc giám sát, 

kiểm tra thu chi quỹ và tổ chức công khai quỹ. 

3. Cấp huyện và cấp xã: 

a) Tiếp tục củng cố hoàn thiện Ban quản lý quỹ, phân công, phân nhiệm rõ  

từng thành viên trong Ban và bộ phận giúp việc phụ trách từng địa bàn, đơn vị.  

b) Tiến hành sơ kết tình hình vận động Quỹ năm 2019, nghiêm túc đánh giá, 

rút kinh nghiệm để chỉ đạo, tổ chức triển khai việc vận động xây dựng Quỹ "Đền 

ơn đáp nghĩa" năm 2020 và những năm tiếp theo đạt kết qủa tốt hơn. 

c) Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch của Ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh 

giao các đơn vị xây dựng Kế hoạch cụ thể chi tiết của đơn vị.  

d) Chế độ báo cáo: 

- Báo cáo kết quả vận động quỹ cấp huyện, cấp xã: Các huyện, thành phố có 

trách nhiệm báo cáo về Ban quản lý quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh trước ngày 

01/10/2020 (qua Sở Lao động - TB&XH - Thường trực BQL Quỹ "Đền ơn đáp 

nghĩa" tỉnh ). 

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch vận động, sử dụng quỹ cấp huyện, cấp 

xã năm 2020 và xây dựng kế hoạch vận động quỹ năm 2021: Các huyện, thành 

phố có trách nhiệm báo cáo về Ban quản lý quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh trước 

ngày 31/01/2021 (qua Sở Lao động - TB&XH - Thường trực BQL Quỹ "Đền ơn 

đáp nghĩa" tỉnh ). 

 Trên đây là kế hoạch xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2020; UBND 

tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình 

thực hiện, có vướng mắc, phản ánh về cơ quan thường trực (Sở Lao động - 

TB&XH) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./. 

 

 Nơi nhận:                                                                           

- BQL TW (b/c);                                                                            

- TT Tỉnh ủy,TT HĐND tỉnh (b/c) 

- Chủ tịch, cùng các PCT; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố;                             

- Báo VP, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTGTĐT tỉnh; 

- Lưu VT,VX1, VX4.  

 (H            b)                                                       

                                                                                 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Vũ Việt Văn 
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