
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CIYA LO Boc Ip — Tir do — Hanh phüc 

S: /KH-UBND Ciiv Ló, ngày thông 10 nam 2021 

KE HOACH 
Thuc hin Chuong trInh Cüng c và phát triên h thông 

thông tin chuyên ngành dan so den näm 2030 
trên dia bàn thi xä Cu'a LO 

Cn cir Kê hoch s 558/KH-UBND, ngày 05/10/202 1 cüaUy ban nhãn dan 
tinh Ngh An v vic Thrc hin Chuong trinh Cüng cô vã phát triên h thông thông 
tin chuyên ngành dan so dn näm 2030 trên dja bàn tinh Ngh An, 

iiJy ban nhân dan thj x ban hành "Kê hoach thixc hin Chucrng trinh Cüng cô 
và phát trin h thng thông tin chuyên ngành dan s den näm 2030 trén dja bàn thj 
xâ Cia LO", vri các ni dung cii th nhtr sau: 

I. MIJC BICH, YEU CAU 

1. Miic dIch 

a) Trin khai thirc hin Kê hoich nhim quàn 1 cong tác thu thip. xCr 1, khai 
thác, Iu'u trQ thông tin, s 1iu v dan so thông nhât và dng b tir thj xä dn co s. 

b) Cung cp dy dü tInh hInh, dij báo dan s tin cy gop phAn xay dijng cac 
chiên 1u'c, quy hoch, ké hooch, chuong trInh, dir an phát triên kinh t - xã hi. 

c) Nãng cao nhn thtc, trách nhim, vai trO cOa ngui dirng dâu cap üy, chInh 
quyn v thm quan tr9ng cüa thông tin, d 1iu dan s; ban hành k hoch. van ban 
chi dao;  b trI can b dñ näng hrc, dAu tix ngân sách cho h thng thông tin chuyên 
ngành dan so. 

2. Yêu cu 

a) Các don vj, các ban, ngành, doàn th can cü' k hoach nay d xây dung. ci 
the hóa tüng ni dung, nhim vii phü hp vcYi dja phucmg, don vj dam bão thirc hin 
Co hiu qua các hot dng v Cüng cô và phát triên h tMng thông tin chuyên 
ngành dan s ti dja phuo'ng, don vi. 

b) Các ho?t dng cAn dirçic trin khai kjp thai. lçra chpn each lam phi hcxp. cO 
hiu qua. di1ng tin d va chi tiêu d ra. 

II. M1JC TIEU 

1. Mjc tiêu chung 

Phat trin h thng thông tin s lieu dan s theo huOng hin dti và dng b 
bão dam cung cAp dAy dü tInh hInh, dkr  báo dan s tin cy phitc vii quán I)" nhà 
ye dan sO gop phAn xây dirng, thrc hin chin lu'çic, quy hotch, kê hoch, chuong 
trinh, dir an phát trin kinh t - x hi cUa các don vj, các ban, ngành. doàn the trên 
toàn huyn; gOp phAn phát trin kinh t - xa hi thj xã Ciira Lô nhanh, bn vng. 

2. Muc tiêu cti the 
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a) Thông tin s 1iu trrc tuyn v dan s duçc cp nht, s6 hóa c cp phithng 
dit 90% närn 2025. d?t  100% nm 2030; cong tác viên dan so kiêm y tê khôi thirc 
hin cp nht thông tin s Iiu trçrc tuyn bang thiët hj di dng thông rninh dit 90°/U 
näm 2030. 

b) 100% kho dU 1iu chuyên ngành dan s trén dja bàn huyn duçc hin dui 
hóa, hInh thành h thng luu trr. kt ni thông tin s 1iu dan so và phát triên áo 
nãm 2025, tip tVc  duy tn và m rng sau närn 2025. 

c) 100% cap phng xi.r 1. khai thãc trçrc tuyn trên môi trLrO'ng m.ng các chi 
tiëu dan s và phát triên phçic vu chi do, diëu hành, quán 1' nhà nu'Oc ye dan so vào 
nãm 2025; cAp xa dat 100% vào näm 2030. 

d) 80% các dan vj, các ban, ngành, doàn the si.'r diing dü 1iu chuyên nganh 
dan s trong xay dçrng, thirc hin chin lucic, quy hoch, k hoch, chuo'ng trInh. dr 
an phát trin kinh t - x hi vào näm 2025; dtt 100% närn 2030. 

d) Cài dt các iirng diing trên thi& bj di dng thông minh dáp trng nhu cAu sr 
dvng dQ' 1iu chuyên ngành dan s cüa các ca quan t chirc trong x hi dit It nhat 5 
irng ding näm 2025; It nhAt 10 rng ding näm 2030 ( khi cO phân mrn cüa tinh và 
Trung ucing). 

HI. PHAM VI, BOI TU'QNG VA THOI GIAN TRIEN KHAI 

1. Pham vi: Triën khai trén toàn thi xâ. 

2. Di tu'qng. 

a) Dôi tuçYng duçc quãn 1': Nhân khâu thirc t thu'Ong trü tai  h gia dInh dan 
cu; ngi thirc hin bin pháp tránh thai; các bin dng ye quy mO. ca càu vâ chAt 
krçng dan s& 

b) Di tucYng tác dng: NgiRii dan trén dja bàn thj xà Cira Là; các dan vj, các 
ban. ngành. doàn th& can b y t& dan s& t chirc. các Ca nhan tham gia thijc hin 
chuang trInh. 

3. Thà'i gian triCn khai. 

a) Giai doan 1: (TCr n.rn 2021 dn nãm 2025): Ban hành và triêri khai thirc 
hiên Kê hoach: 

DM s ghi chép ban dAu v dan s (so AO): Thixc hin thI diem rnO hinh cp nhdt. 
sO hóa thông tin s lieu ti tuyên phu'O'ng k& ni. tich hqp vào Nn tang quán k' thông 
tin y th ca sâ. Duy trI on djnh h thông thông tin chuyên ngành dan so cap hu\n hInh 
thành h thng luu tr&, két nôi thông tin s lieu v dan s và phát tniCn: Xâv dyng h 
thông chi báo, chi tiëu thông kC, chC d báo cáo tMng kC chuyên ngânh dan sO. Dào to. 
bOi du'ong. tp huAn ye chuyên mOn, nghip vy, img dyng cOng ngh thông tin dC khai 
thác và xir l dQ' lieu, phan tIch và dij báo dan s, quãn l' và vn hành thit bj k thut 
cho mci can b lam cong tác thông kê chuyên ngành dan s& Xay dirng báo cáo phan 
tIch chuyên sâu ye tInh hInh vã dçr báo dan s& chü dng cung cAp d 1iu cho các càc 
cap, các ngành và dja phi.xang. Xay dimg mO hInh kt ni, lien thOng, chia sé và truy 
xuAt dQ lieu tir ca s dQ' lieu, kho dO' lieu ye dan s tO' thj xä dn phu'ng vOi các ca sâ dO' 
lieu diëu tra dan so khác. Phát triên It nhât 05 O'ng dvng  trén thit bj di dng thong minh 
nhãm dáp img nhu cOu sO' dy.ng dO' lieu chuyên ngành dan sO cho nguO'i dOng tin. 
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b) Giai don 2: (Tix näm 2026 dn näm 2030): Sa kët. dánh giá kët qua thixc 
hin Kê hoach giai doan 1, tip tiic triên khai thçrc hin Kë hoch giai dorn 2: 

Hoàn thãnh mô hInh s hOa thông tin ti tuyn phu&ig và luu trQ', quãn I tp 
trung tui c.p thj. Phát trin mô hInh cong  tác viên dan s thirc hin c.p nht thông tin so 
!iu trrc tuyên bang thiêt b di dng thông minh. Phát triên, m& rng mô hInh kt ni, 
lien thông, chia sé và tmy xuAt dü' lieu ti1 co sâ d 1iu, kho dU 1iu v dan s tr trung 
u'ong dn dja phuong vri các co' s dü' !iu diu tra dan s khác. Tiêp t1ic phát triën, mci 
rng các iLrng diing cung cAp djch vi thông tin v dan so vã phát triên trCn thiêt b di 
dng thông minh. Can b Chirong trInh và cong tác viên dan st tham gia dâo tto. dào 
to 1i, bôi duOng, tp huAn ye chuyên môn, nghip vii, 11ng dimg cOng ngh thông tin d 
khai thác vâ xü 1 du lieu, phân tIch vá dçr báo dan s& quãn l' và vn hãnh thi& h k 
thut, dam bão hoàn thành các miic tiêu dã dé ra ciia Ké hoich. 

IV. NHIM \TJ,  GIAI PHAP VA CAC HOiST BONG CHU YEU. 

1. BAy mnh tuyên truyên, phô biên thông tin sO Iiu dan so và phát triên. 

a) Cung cAp, chia sC thông tin dü lieu chuyên ngành dan so thun tin. lien 
tiic và theo thii gian. 

- Dnh k' theo tháng, qu, näm thng hcip và cong b báo cáo tMng kê chuyên 
ngành dan s; 

- ThuO'ng xuyên cung cAp thông tin s lieu v thirc trng, dng thai dan s cho các 
cci quan chi dto. diu hãnh a dja phucmg. 

b) Di mai phu'cing tht'rc cung cAp thông tin s lieu dan s va phát trin theo 
các hInh thirc khác nhau. Day mnh tuyên truyn, phO hin trên các phu'cmg tin 
thông tin dui chüng, các kênh thông tin truyn thông hin dii. trçrc tuy'n dn co 
quan, tO chü'c và ngtrai dan. Lam sâu sac han nQa vai trO cüa thông tin sO lieu dan 
so và phát triên trong cong tác chi do, diu hành dé dt các mic tiêu v dan s: 
1ng ghép yu t dan s trong xãy dirng, thirc hin chin !uc. quy hotch. k hoach. 
chuong trinh, dir an phát triên kinh t - x hi. 

- Chuyn tãi các ni dung, tài lieu thông tin s lieu dan sO và phát triên tü' ban in 
sang bàn din tO' du'a len mng internet và trang thông tin cOa cci quan dan s các cAp; 

- Ma rng các hInh thO'c cung cAp thông tin s6 1iu dan s và phát trin qua 
internet, trang tin din tCr, mng xa hi, din thoi di dng Va các phucing tin truyn tin 
khác, nhAt là trén cac trang tin có nhiu cci quan, to chirc và nguai dan truy cap, ua thIch 
Va quan tam; 

- Thirc hin k& n&, lien thông cci si dtr lieu chuyên ngành dan sO vó'i cci sä dO' 
1iu chuyên ngành cOa Y t& các co quan lien quan; 

- Lng ghép ni dung ye thông tin s lieu dan s và phát triên trong xàv dung va 
t chOc các cuôc thi y dan s và phát trin tren mng; 

- TO chO'c các lOp tp huAn d cp nht thông tin s lieu dan s vâ phát triën cho 
can b lam cong tác truyên thông và thông tin co sO', t do day m?nh  vic tuyên truyCn, 
ph bin các ni dung ye dan so và phát triên dira trên bang chmg thông tin so lieu dan 
s và phát tri&i 
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c) Ban hành k hooch d bão darn ngun lrc; phân cong nhim vi ci the cho 
các don vj, các ban. ngành, doán th tham gia thrc hin k hoich. chucmg trInh. 

- Xây drng và ban hành các van bàn chi do thirc hin Chuung trinh, tron dO 
phân cong ct the co quan, don vi tham gia thirc hin Chuong trinh. CO hin pháp diCu 
chinh kjp thai, phii hp vOi diu kin thirc tin trong nrng giai don: 

- So kit, tng k& dánh giá kt qua thçrc hin giai dojn 2021-2025 dë diu chinh 
cho phü hçp vOi giai don 2026-2030. Dng thai lam tiên dé cho cong tác Dan so a 
Phát trin trCn dja bàn thj xä trong tLrang lai ngày càng phát triCn ben vO'ng. 

2. Thyc hin các co ch chInh sách, quy dnh chuyên rnôn, k thut 

a) Thrc hin ch phi hcip, chia sé, khai thác thông tin s lieu dan sO và phát 
trin cüa các don vj, các ban, nganh, doàn the: chInh sách h trçx vic thu th.p, p 
nhtt thông tin s 1iu du vào, quãn trj và vn hành kho dr lieu chuyén ngành dan 
so. 

- Thrc hin h thng chi báo, chi tiêu thng kê. ch d báo cáo thông kC chu\ en 
ngành dan s; 

- Thçrc hin các chInh sách h trY, khuyn khIch phü hcip cho can b y tê. dan so 
tham gia Chixang trinh, nht là cong  tác viên dan sO ti khOi, xórn. 

b) Thijc hin các quy djnh v k thut. an  toán thông tin, an ninh dO' lieu. ' 
hành kho dO' lieu chuyên ngãnh dan s; giárn sat, dánh giá, thâm djrih chat lu'ng 
thông tin so lieu. 

- Phi hp khão sat, dánh giá thirc trng thy'c hin các quy dinh v k thuât, an 
toàn thông tin, an ninE du' lieu, v.n hành kho dO' lieu chuyën ngành dan s các cip: 

- ThuO'ng xuyCn rà soát, cap nhât, b sung các quy chuãn. quv djnh v L' thu4. 
an  toàn thông tin, an ninE dO' 1iu, tmnh riêng tu cOa thông tin so lieu. quáii I' v.n hành 
kho dO' 1iu chuyên ngãnh dan s các cp; 

- Thirc hành các hu'O'ng din, quy djnh v xác thrc din tO' trong chuyën, nhan 
thông tin s6 lieu chuyên ngành dan s; 

- Tham gia các lap tap hun, huang dn chuyên mOn ye các quy chuân. quv 
dnh v k thut, an toàn thông tin, an ninh dO' lieu, tinh riCng tu c0a thông tin so 
lieu, quàn l' vn hành kho dO' 1iu chuyên ngành dan so 

3. Nâng cao cht lu'çing thông tin s6 1iu, hin dui hóa kho dO' lieu chuyên 
nganhdãnsô. 

a) Nâng cao chat lu'cng thu thp thông tin s lieu dALI váo c0a rnng lu'H 
cong tác vien dan s; rà soát, thârn djnh thông tin s 1iu; 

- Näm nãm mt lan, tin hãnh di So ghi chép ban du v dan s (sO AO) cO 
cong tác vien dan so nàrn 2021 (kiêrn djnh, thâm djnh, dánh giá thông tin so lieu cOi 
h tMng giai doin 20 16-2020 và 202 1-2025); 

- Näng cao cht 1u'ng thu thp thông tin s lieu du vào cOa m?ng  Iu'ó'i  cong  táe 
viën dan s6 thông qua vic thirc hin: thI dirn và ma rng mO hinh cp nh.t thông tin sO 
1iu trirc tuyn ti tuyn xâ trên co sa k& h'p trin khai h thng quän l' thông tin y t 
co sa trong giai doin 202 1-2025; thI dim và phát trin mO hinh thu thp. cp nht thông 
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tin so lieu trrc tuyên do cong tác viên dan so thirc hin trên thiët bj di dng thông minh 
trong giai doin 2026-2030; 

- Rà soát, thAm djnh thông tin s lieu (rng diing Cong ngh thông tin, két qua rà 
soãt tai  các cap và các ngành lien quan); kt hp chat chë, hiu qua ba hinh thrc thu thp 
thông tin: Báo cáo djnh ks', diu tra thng ké, h so dang k hãnh chInh trên co sO' nhu 
cãU thông tin s lieu phvc vçi quán 1 diu hành. 

b) Nang cp h thng kho dci lieu chuyên ngành dan s 

- Triên khai giái pháp dé s hóa, ctp nht thông tin so lieu trçrc tuyên tii cap 
phu'O'ng; luu trci, quãn 1' dO' 1iu ttp trung tai  kho dci lieu chuyên ngânh dan so cap 
th • 

+ Nâng cp H thng phAn mm quán l thông tin chuyên ngành dan s hin có: 
Xây drng module ctp nht thông tin, s lieu trirc tuyn tai  tuyn xã báo dam là rnt phâri 
h trong H tMng thông tin quãn l' tram Y të x, thj trân theo djnh huóng dO' !iu dan so 
là nn tang cUa dci lieu y t Co sO', module cip nht thông tin, s lieu trçrc tuyên trên thiêt 
bj di dng cho cong  tác viên dan s giai doan 2026-2030 theo chi dao  cüa tinh; kêt nôi, 
lien thông dci lieu vO'i các co' sO' dci lieu lien quan thông qua nn tang két nôi, chia sé dci 
lieu y t co sO' cUa B Y t& thi& l.p, hinh thành ngân hang dci 1iu chuyên ngãnh dan so 
d lu'u trCt, quán l dCr lieu tp trung tai  kho dci !iu chuyên ngành dan so theo chi do cüa 
tinh: 

+ Dào tao,  dào  tao 'at, tp hun sO' dirng các phân h phn mérn vâ h tro' k thuât 
cho can b tham gia thI diem, mO' rng mô hInh và quãn tr kho dci lieu tai cap thi, 
phithng; 

+ Triên khai thi diem. mO' rng mô hInh cp nhit trçrc tuyCn ti cap xã trën toàn 
thj giai doan 2021-2025; ctp nhtt thông tin s lieu trirc tuyn do cong tác viCn dan s 
thrc hin trên thit bj di dng giai doan 2026-2030 

+ Tong kt. dánh giá các mô hInh và triên khai mO' rng tren pham vi toàn th. 

- Nâng cp co sO' v.t cht, bô sung trang thit bj cüa kho dci lieu chuyen 
ngành dan s các cp trén co sO' k thO'a ti da ha tang cOng ngh thông tin sn CO. 

+ Khão sat, dánh giá thirc trang trang thit bj kho dci lieu chuyCn ngânh dan s cac 
cap, XáC djnh nhu cu nang cap, b sung trang thi& bj kho dci lieu chuyên ngãnh dan s 
cac cAp bâo dam triên khai, thirc hin các nhim viii cOa Chuo'ng trinh: 

+ Du tu nâng cAp, b sung trang thit bj kho dci lieu chuyen ngành dan s cac 
cAp báo dam chuyn di mô hinh tO' cp nht, lu'u trü', quán l' phan tan sang mO hInh cp 
nht thông tin s lieu trçrc tuyn tai  cAp xà; cong tác viên dan so cp nhat trën thiCt bj di 
dng và quán ly" dci lieu tp trung tai  kho dci lieu chuyên ngành dan so cap huyn. 

- U'ng dçing các giái pháp khoa hQc cong ngh mO'i. phát triCn các üng dçtng 
khai thác dci !iu, dir báo dan s phic vii yêu cu quán l. phân tIch. chia sC. cOng 
ho thông tin s lieu dan so. 

- Trin khai các giái pháp kt ni chia sC vO'i co sO' dci lieu cüa các don vj. 
ban, nganh, doàn th; hInh thành cOng dO' lieu dan so; quãn l và giám sat an toàn 
thông tin; bão mt CáC Co sO' dci lieu theo quy djnh cüa pháp luat. 
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+ Trin khai kt ni, lien thong, chia sé du' lieu chuyên ngânh dan so vO'i các h 
thông y tê chuyën ngành, thông kê y th, cci sO' dti lieu danh miic dung chung ngành y tê 
vã Ca sO' dr 1iu cüa dja phu'(Img. các sO', ngành cO lien quan trën nn tang tIch hyp dt'r 
lieu y tê Ca sO', tIch hcp lien thông, chia sê dC lieu cüa B Y të. SO' Y té: 

+ Dinh k$i hang näm cO' can b chuyên trách/phii trách v an toãn thông tin cOng 
ngh thông tin tham gia các khOa dào to ye quàn l. k thuit ye an toàn thông tin. 

+ Hang nârn, tin hành kim tra, dánh giá an toàn thông tin cia các h tiong 
thông tin thuc phim vi Chu'ang trmnh; 

+ Xây dii'ng Va trin khai k hoach dr phOng, sao !uu dCi' liCu, sn sang khôi phic 
d 1iu bâo dam hott dng lien n1c cüa kho dU' 1iu chuyên ngành dan so các cap. 

4. Nâng cao nng 1irc can bô, cong tác viên tham gia Chu'o'ng trInh. 

a) Tham gia các lO'p dão tio can b chuyên sâu v thng ké dan s& nhân khâu 
hQc. cong ngh thông tin. 

b) Nãng cao näng lirc cho di ngQ can b y t& dan s, cong  tac viCn dan sO ye 
kiCn thO'c và k5 näng thu thip thông tin: xü 1, khai thác, lu'u trQ' sO liCu dan s: 
quán trj, vtn hânh kho dü lieu chuyën ngành dan s. 

5. Huy dng ngu1n ly'c: 

- Scr diing b may, nhân lirc hin CO cüa ca quan y t - dan sO O' các cap báo dam 
dO khã näng thirc hin thu thp. c.p nht, tng hçp. xO' 12. khai thác Va vn hành thit bj 
h thng cOa các dan vl,  các ban, ngành, doàn the phO hp vO'i yCu câu cOa Chu'o'ng 
trInh; 

- Da dang  hóa ngun vn thçrc hin Chuo'ng trinh, Ing ghëp vâi các ke hoch, 
chuo'ng trInh, d an. nhim vi lien quan; b6 trI chuang trinh, dr an v& h thông thông tin 
chuyën ngành dan s vào chuo'ng trInh. dir an dau tu cOng. 

V. KINH PHI 

- Ngân sách Tinh (nu cO). 

- Ngân sách dja phtrang báo dam theo phân cp ngân sách Va các quy djnh 
hin hành: lang ghép trong các Chuang trInh, Du an khOc du'oc cap có thãm quvCn 
phé duyt. 

- Ngân sách \'iCn tr, tài try và các nguOn kinh phi khác (nu co). 

VI. TO CHI5C THIJ'C HIN 

1. Phông Y tê 

Tang cuO'ng cOng tác chi dto, kim tra, giám sat vic triCn khai thtrc hin cua 
các ca quan, dan vi tren dia bàn. 

2. Trung tam t thj xã 

a) ChO trI, pMi hcip cac phuO'ng, các ban, ngành, doàn th t chO'c triCn khai 
thuc hiên K hoach. 

b) ChO tn. huOng dn và chi dao  cac hott dng chuyCn mOn hang nam cua KC 
hoach Dông thO'i là don v dau mi phi hcip vO'i các dan vj tham gia dC tniCn khai 
tMng nhãt các hott dng K ho?ch trên dja bàn huyn: Tin hành kiëm tra. giOnl 
sat. dánh giá vic thçrc hin K hoch theo djnh k' va dt xuât (nê'i, có). 
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2. Phông Tài chinh: Can cir khã nàng can di ngân sách ci1a thj xa. tharn 
miru bô trI kinh phi thrc hin Ké hooch. 

3. Trung tam Van hóa, th thao va Truyn thông: Phôi hp vOi Trung tam 
Y tê th xã dày manh  tuyên truyn, phô biên trên các phuang tin thông tin di 
chüng, các kênh thông tin truyn thông hin di, trçrc tuyn den Co quan. don vj. các 
ban, ngành, doàn the va ngui dan v thông tin s 1iu dan so và phát triCn. 

4. Chi ct•ic Thông kê: PhM hçip vi Trung tam Y t trong vic thrc hin trao 
dôi, chia sé thông tin s 1iu dam bão tinh thng nht, kjp thôi. chInh xác Va dy dü 
trong vic thu thtp, thng hcip, sü dvng  thông tin s lieu. 

5. Các ban, ngãnh, doàn the, co quail, don vi  khäc: Phôi hcrp vâi Trung tam 
Y t th xä và Uy ban nhân dan các phuO'ng tham gia thirc hin Kê hoch trong ph?m vi 
nhim vi duçc giao. 

6. Uy ban nhân dan các phu'oiig: 

a) Can c1r vào tInh hInh thirc t cüa dja phuong và ni dung tti k hoch nay xâv 
drng và to chi:rc thrc hin k hoach phü hcip vâi diu kin ca dja phuong. 

b) Hang närn. chü dng can di và b tn ngun !trc h trci triên khai thçt'c hin 
cac hoat dng cüa Kê hoach trén da bàn có hiu qua. 

Trën dày là "Kë hotch thrc hin Chuong trInh Cüng c và phát triên h thông 
thông tin chuyen ngành dan s dn näm 2030 trên dja bàn thj x Cra Là". Yëu cu 
các phOng, ban, ngành, dan vj cp thj lien quan; UBND các phung trin khai thçrc 
hin hiu qua. 

Qua trinh trin khai, nu phát sinh vixóng mac, Báo cáo ye UBND thj xà (qua 
Trung tarn Y tê thi xâ) dé tong hçp, diu chinh cho phü hyp vii thirc té nhim dtt 
mic tiêu k hoach./. - '1'vy 

Noi nhân: 

-UBND tinh (dê b/c): 

-SO Y th (dé b/c); 

-CT, PCT VX UBND thi x; 

-Các cci quan, ban, ngãnh, doàn the; 

-UBND phLIYng; 

-Luu V j  

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Hoàng Van Pluic 
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