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Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì khoá 

XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (họp ngày 17/12/2021) đã đánh giá kết quả lãnh 

đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu năm 2022, cụ thể như sau: 

I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 2021 

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong 

bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là 

dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ tư trong cả nước cũng như trên địa bàn 

huyện, với biến chủng mới lây lan nhanh, khó kiểm soát đã ảnh hưởng lớn đến 

các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tuy nhiên với sự lãnh 

đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự điều 

hành linh hoạt của UBND huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự 

đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ đề ra, trong đó có 13/19 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết. 

Kinh tế được duy trì ổn định, kịp thời thích ứng, triển khai linh hoạt các 

giải pháp phát triển kinh tế trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến 

phức tạp. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 471,6 tỷ đồng, thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn đạt 44,8 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 20,68 

triệu đồng. Giá trị các sản phẩm nông, lâm nghiệp được nâng lên, toàn huyện 

có 21 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng từ 3 sao trở lên. Quyết liệt 

triển khai Chương trình cải tạo vườn tạp với tổng số 103 hộ tham gia, giải 

ngân 1,52 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 

tiếp tục được chú trọng, việc triển khai thực hiện các tiêu chí từng bước đi 

vào thực chất, không chạy theo thành tích, qua đó chất lượng đời sống vật 

chất, tinh thần của người dân được nâng lên.  

Lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục được đảm bảo. Đẩy 

mạnh quảng bá hình ảnh du lịch huyện trên các nền tảng số, ứng dụng trực 

tuyến, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19. Các giá trị văn 

hoá truyền thống, tập tục tốt đẹp của các dân tộc được quan tâm bảo tồn, gắn 

với các hoạt động du lịch, dịch vụ, tạo thêm thu nhập cho người dân. Bố trí 
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hợp lý các nguồn vốn, đồng thời kêu gọi xã hội hoá để đầu tư xây dựng hệ 

thống trường, lớp, nhà bán trú cho học sinh. Quan tâm đầu tư hệ thống trang 

thiết bị y tế, bồi dưỡng nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho đội ngũ y, 

bác sỹ. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người dân. 

Hoàn thành bàn giao đưa vào s  dụng là 119 nhà  Đạt 100% kế hoạch) theo 

Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh 

nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Quan tâm hỗ trợ, vận động nhân dân 

lao động sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế hộ, tích cực tìm kiếm việc 

làm và xuất khẩu lao động, tạo thu nhập ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,07%.  

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Thành lập Ban chỉ 

đạo Chuyển đổi số huyện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

chỉ đạo, điều hành. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính 

quyền tiếp tục đổi mới, sáng tạo và hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo thành công 

cuộc bầu c  Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và đạt giải nhất 

trong phong trào thi đua của tỉnh. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể chính trị xã hội khởi sắc và rõ nét hơn với các phong trào cụ thể 

thiết thực ở cơ sở. Chỉ đạo thành công Đại hội Hội Phụ nữ huyện lần thứ XX, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về công tác quốc phòng địa 

phương, duy trì thường xuyên trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ 

sở, giữ vững đường biên, mốc giới. Tiếp tục triển khai bố trí lực lượng công 

an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Tình hình an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo ổn định. X  lý hài hòa các vấn 

đề dân tộc, tôn giáo, đơn thư, khiếu nại bức xúc xã hội, không để xảy ra các 

“điểm nóng” về an ninh trật tự. 

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên quyết liệt, sâu sát, tuy nhiên do nhiều yếu tố, 

nguyên nhân khác nhau, còn 06 chỉ tiêu chưa đạt nghị quyết  Thu nhập bình 

quân đầu người, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu 

hút khách du lịch, tỷ lệ hộ thoát nghèo hàng năm, thôn biên giới có điện – 

đường giao thông đạt chuẩn nông thôn mới). Việc giải quyết việc làm cho 

nhân dân, nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn gặp nhiều khó 

khăn. Công tác triển khai các giải pháp phòng, chống dịch khi tình hình dịch 

bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn của một số xã còn lúng túng. 

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo, 

tuy nhiên tình trạng đơn thư vượt cấp vẫn còn xảy ra.  

II- MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2022 

Năm 2022 được dự báo là năm có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, 

tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó cần 
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phải xây dựng chương trình phát triển kinh tế xã hội phù hợp với phương 

châm thích ứng an toàn, linh hoạt. Bên cạnh đó, do khó khăn chung của cả 

nước về nguồn lực đầu tư, trong khi nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn 

huyện khá lớn, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển.  

Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND - 

UBND tỉnh, sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn đảng bộ, sự tham gia vào 

cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân, sẽ tạo điều 

kiện để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng 

hóa, đây là điều kiện thuận lợi lớn cho huyện triển khai thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ năm 2022.  

1. Mục tiêu tổng quát 

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao 

năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của Nhà 

nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, HĐND các cấp, giữ 

vững kỷ cương, kỷ luật; tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động phát huy nội lực nhân 

dân tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Tập trung chỉ đạo phục hồi phát triển kinh tế trong điều kiện mới, thích 

ứng với dịch bệnh Covid-19; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, thu hút 

đầu tư; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, 

hiệu quả; thực hiện tốt công tác văn hóa - giáo dục - y tế, công tác đào tạo 

nghề và giải quyết việc làm, tạo sinh kế, tăng thu nhập cho nhân dân, giảm 

nghèo bền vững. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng 

chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo giữ vững quốc phòng 

- an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường các hoạt động đối ngoại.   

2. Các chỉ tiêu chủ yếu  

 1) Thu nhập bình quân đầu người đạt 22,3 triệu đồng/năm;  2) Cơ cấu 

kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 51,4%; Công nghiệp, xây dựng 

chiếm 26,3%; Thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm 22,3%;  3) Tổng vốn đầu 

tư toàn xã hội  cả vốn đầu tư của nhà nước, vốn đầu tư ngoài nhà nước) đạt 

750 tỷ đồng;  4) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 42,95 tỷ đồng;  5) Tỷ 

lệ hộ được s  dụng điện từ các nguồn đạt 98,0%;  6) Thu hút 80 nghìn lượt 

khách;  7) Tỷ lệ hộ thoát nghèo 4,2%/năm;  8) Xây dựng nông thôn mới: 

Duy trì tiêu chí 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí nông thôn mới 

tăng trong năm 04 tiêu chí, 07 thôn đạt chuẩn nông thôn mới;  9) Tỷ lệ lao 

động qua đào tạo đạt 54,4% và số lao động làm việc ngoài địa bàn và xuất 

khẩu lao động 1.500 người;  10) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 43,1%; (11) 

Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,18%; (12) 69,2% thôn biên giới có điện, 
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46,1 thôn biên giới có đường giao thông đạt chuẩn nông thôn mới;  13) Tỷ lệ 

dân cư thành thị được s  dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%, nông thôn 

đạt 89,1%; (14) Thực hiện việc thu gom, x  lý chất thải sinh hoạt 87%; (15) 

Tỷ lệ che phủ rừng 55,1%; (16) Kết nạp đảng viên mới cho 130 quần chúng; 

(17) Tỷ lệ TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ trở lên 98% và tỷ lệ đảng viên hoàn 

thành nhiệm vụ trở lên 99%; (18) Tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chuẩn an 

toàn về an ninh trật tự đạt 95%. 

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

3.1. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị 

quyết, kết luận, chương trình của Trung ương, Tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai có hiệu quả các đề án, nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng 

bộ huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị 

quyết, đề án, chương trình, chỉ thị của của Trung ương, của tỉnh. 

Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất 

lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác thi đua, khen thưởng năm 

2021. Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao phẩm chất 

chính trị, năng lực làm việc của cán bộ, đảng viên gắn với công tác đánh giá 

cán bộ đúng thực chất, nhất là đối với cán bộ chủ chốt cấp huyện và các xã, 

thị trấn. Chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc ít người, cán 

bộ nữ; Kết nạp mới 130 quần chúng ưu tú vào Đảng. 

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận 

trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7  khoá 

XI) về công tác dân vận, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. 

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc 

đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với dân nhân; thực hiện 

nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở.  

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2022; 

triển khai các biện pháp nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả 

công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan 

đơn vị nhất là ở các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, yếu kém, dễ xảy ra sai 

phạm. X  lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. 

Tiếp tục chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các 

cấp gắn liền các hoạt động hướng về cơ sở; thực hiện tốt chức năng giám sát, 

phản biện xã hội. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh, 

Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp trên địa bàn huyện 

huyện Hoàng Su Phì, nhiệm kỳ 2022-2027. 

3.2. Về phát triển kinh tế 



5 

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, 

vận dụng linh hoạt các cơ chế hỗ trợ để thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh 

tế - xã hội gắn với các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người 

dân. Phấn đấu tăng tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ và công nghiệp; giảm 

dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người 22,3 triệu 

đồng/người/năm. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình cải tạo vườn 

tạp; phát huy tối đa lợi thế sẵn có của từng vùng, từng địa bàn để phát triển 

cây trồng, vật nuôi phù hợp theo nhu cầu thị trường, phát triển nông nghiệp 

đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị. Phát triển đa dạng và 

nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP của địa phương, khuyến khích việc 

đầu tư, xây dựng quy trình sản xuất nông nghiệp sạch, khép kín. Nghiên cứu 

xây dựng các mô hình bao tiêu sản phẩm tại chỗ cho người dân, đồng thời kết 

nối với các doanh nghiệp, siêu thị để đưa các sản phẩm nông nghiệp ra ngoài 

huyện và trên các sàn giao dịch điện t . Phát triển chăn nuôi theo quy mô gia 

trại, trang trại, hộ gia đình, tăng tỷ lệ trao đổi, xuất bán trong chăn nuôi. Chú 

trọng công tác dự báo tình hình và phòng chống ảnh hưởng thiên tai, ứng phó 

với biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, 

trồng cây dược liệu.  

Bố trí, s  dụng hiệu quả nguồn đầu tư của Nhà nước và phát huy nội lực, 

thu hút ngoại lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn 

mới. Tập trung nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 

đối với xã Nậm Dịch; duy trì và xây dựng các tiêu chí nâng cao đối với các xã 

đã đạt chuẩn, xây dựng 07 thôn đạt tiêu chí nông thôn mới. Tiếp tục phát động 

phong trào “tự làm đường bê tông vào nhóm hộ, nhánh hộ, hộ gia đình giai 

đoạn 2020 - 2025”. Quản lý, giám sát tốt các công trình xây dựng; thường 

xuyên duy tu, bảo dưỡng đảm bảo giao thông thông suốt. Thực hiện tốt công 

tác quản lý đất đai, tài nguyên, vệ sinh môi trường. Kịp thời giải quyết tốt các 

vụ việc tranh chấp đất đai, các đơn thư khiếu nại, đề nghị của nhân dân. 

Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, đa dạng các giải pháp thu hút đầu tư, giải 

ngân các nguồn vốn và thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, phấn đấu thực 

hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao.  

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 

và người dân trong giải quyết thủ tục hành chính trên cổng thông tin dịch vụ 

công; Ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ việc lãnh đạo, quản lý của 

cơ quan, đơn vị. Từng bước triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số theo Nghị 

quyết 18-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.  

3.3. Về văn hóa - xã hội 

Tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục, 
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nâng cao dân trí; đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, 

đưa văn hoá truyền thống, kỹ năng sống vào truyền dạy trong trường học. 

Tiếp tục xây dựng các trường chuẩn quốc gia trên địa bàn. Dành nguồn lực 

hợp lý và kêu gọi xã hội hoá để lồng ghép đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật 

chất nhà trường đảm bảo công tác dạy và học.  

Quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao trách 

nhiệm cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc lãnh đạo thực hiện công tác xóa 

đói giảm nghèo, tuyên truyền, động viên, phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự 

cường vươn lên thoát nghèo, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong nhân 

dân. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở.  

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

việc tiêm chủng vắc xin phòng bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện.  

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thu hút phát 

triển du lịch, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh huyện Hoàng Su Phì 

trên các trang thông tin điện t , thông tin trực tuyến; xây dựng các phương án 

đón khách du lịch trở lại. Xây dựng các làng văn hoá du lịch cộng đồng, duy 

trì và nâng cao các sản phẩm văn hóa đặc sắc trên địa bàn huyện, đồng thời 

liên kết các hoạt động phục vụ phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa 

truyền thống. Khai thác tốt tiềm năng du lịch của các danh lam, thắng cảnh 

Ruộng bậc thang.  

 3.4. Công tác nội chính, quốc phòng - an ninh, đối ngoại 

Chỉ đạo quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời ngăn ngừa, 

phát hiện các hành vi tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác tiếp công 

dân và giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại tố cáo của nhân dân, không để 

xảy ra các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở.  

Lãnh đạo các lực lượng vũ trang chủ động nắm chắc tình hình; bảo vệ 

vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, an ninh mạng, an 

ninh nông thôn. Phòng, chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình” 

của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an 

ninh tổ quốc. Chỉ đạo thực hiện tốt các phương án, kế hoạch giao nhận quân, 

ra quân huấn luyện các lực lượng. Hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ 

huyện và các xã. 

Quản lý tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Phát huy vai trò của người có uy 

tín và nghệ nhân dân gian trong việc bài trừ các hủ tục lạc hậu, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, 

đô thị văn minh”. 

Tiếp tục phát triển các mối quan hệ giữa huyện với các huyện đối đẳng; 



7 

giữa các xã và các hương, trấn của Trung Quốc đi vào chiều sâu, duy trì tốt 

công tác thông tin, liên lạc đối ngoại về quản lý bảo vệ biên giới và phòng 

chống dịch bệnh Covid-19. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các chi, đảng bộ trực thuộc có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, quán 

triệt, học tập Nghị quyết, đồng thời cụ thể hóa nghị quyết vào điều kiện thực 

tế của cơ quan, đơn vị, địa phương bằng các chương trình, kế hoạch để đảm 

bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. 

2. Hội đồng nhân dân huyện cụ thể hoá bằng nghị quyết và giám sát việc 

tổ chức thực hiện. 

3. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức 

thực hiện, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ trọng tâm 

đã đề ra. 

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan hướng dẫn việc quán triệt, tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị quyết 

tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

5. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có trách nhiệm 

chỉ đạo, đôn đốc tổ chức đảng Đảng được phân công phụ trách cụ thể hóa tổ 

chức thực hiện mục tiêu Nghị quyết. 

6. Các Ban đảng Huyện ủy và Văn phòng Huyện ủy theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao chủ động nắm bắt tình hình, giúp cấp uỷ đôn đốc, kiểm 

tra việc thực hiện Nghị quyết và thường xuyên báo cáo kết quả với Ban Chấp 

hành, Ban Thường vụ Huyện ủy để có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. 

Nghị quyết này được phổ biến tới chi bộ. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ, 

- Văn phòng Tỉnh uỷ, 

- Đồng chí Vàng Seo Cón - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, 

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, 

- Lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy theo dõi, phụ 

trách huyện, 

- Các đồng chí thành viên Đoàn công tác 198, 

- Các đồng chí Uỷ viên BCH Huyện uỷ, 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc, 

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

T/M HUYỆN ỦY 

BÍ THƯ 

 

 

 
 

Vàng Đình Chiến 
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