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BÁO CÁO
Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,
tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022
và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,
tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định pháp luật, UBND
huyện báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác
phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng
cuối năm 2022 trình HĐND huyện khóa XII tại kỳ họp thứ 6 như sau:
I. LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, TIẾP
CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CÔNG TÁC PHÒNG
CHỐNG, THAM NHŨNG
UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện liên quan
đến công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác
phòng, chống tham nhũng gồm các văn bản sau:
- Trong công tác thanh tra, đã ban hành các văn bản như Quyết định số
492/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 V/v thanh tra công tác chuyên môn nghiệp vụ và
sử dụng kinh phí NSNN tại Trường Mầm non Ánh Hồng; Quyết định số 1361/QĐUBND ngày 01/6/2022 V/v thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí NSNN
năm 2020 và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020, 2021 tại UBND xã Phước Công;
Quyết định số 1359/QĐ-UBND, Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 01/6/2022
V/v thanh tra trách nhiệm về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp
công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại UBND xã Phước Xuân
và UBND xã Phước Năng.
- Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã ban hành các
văn bản như Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 về ban hành quy định
tổ chức và hoạt động của Ban tiếp công dân huyện (thay thế văn bản cũ); Quyết
định số 669/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 về ban hành Nội quy tiếp công dân tại trụ
sở tiếp công dân huyện (thay thế văn bản cũ); Công văn số 513/UBND-TD ngày
02/6/2022 V/v tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thực hiện pháp luật về tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành Thông báo tiếp công dân định kỳ
năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện theo quy định tại Điều 18 Luật tiếp công dân
năm 2013.
- Trong công tác phòng, chống tham nhũng đã ban hành các văn bản như
Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 về ban hành Kế hoạch triển khai
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công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2022; Kế hoạch số
101/KH-UBND ngày 31/5/2022 về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế
kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham
nhũng, tiêu cực, lợi ích trên địa bàn huyện; Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày
02/6/2022 về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU
ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam; Kế hoạch hành động số 112/KH-UBND
ngày 02/6/2022 về thực hiện Kế hoạch hành động số 2458/KH-UBND ngày
21/4/2022 của UBND tỉnh Quảng nam và Kế hoạch số 107-KH/TU ngày
07/01/2022 của BTV Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 4
BCH TW Đảng khóa XIII.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
1. Công tác thanh tra
Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện thực
hiện 04 cuộc thanh tra, đạt 57% kế hoạch. Trong đó có 02 cuộc thanh tra kinh tế-xã
hội và 02 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng thi hành luật. Tính đến thời kỳ báo
cáo đã kết thúc 01 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và đang triển khai 03 cuộc (01
cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và 02 cuộc thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng thi
hành luật).
Cuộc thanh tra theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 V/v
thanh tra công tác chuyên môn nghiệp vụ và sử dụng kinh phí NSNN tại Trường
Mầm non Ánh Hồng đã kết thúc. Qua thanh tra kiến nghị xử lý sai phạm về kinh tế
với số tiền 19.035.000đ (trong đó, kiến nghị chấn chỉnh không thu hồi:
16.055.000đ và kiến nghị thu hồi nộp NSNN: 2.980.000đ); kiến nghị kiểm điểm
rút kinh nghiệm 03 cá nhân.
2. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
2.1. Kết quả công tác tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn
thư
Trong 6 tháng đầu năm 2022 (Tính đến thời điểm báo cáo), trên địa bàn toàn
huyện đã tiếp 57 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng
32,6% so với cùng kỳ năm trước; không có đoàn đông người. Tại Ban tiếp công
dân huyện, việc tiếp công dân được bố trí 01 ngày làm việc trong tuần của Chủ tịch
hoặc các PCT UBND huyện (theo ủy quyền của CT.UBND huyện). Ngoài việc tiếp
công dân định kỳ theo quy định, những trường hợp đột xuất khi có yêu cầu của
công dân, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện đều trực tiếp công dân. Kết quả,
Chủ tịch và các PCT.UBND huyện tiếp định kỳ theo lịch tiếp công dân là 11 lần tại
Ban tiếp công dân huyện; tiếp đột xuất theo yêu cầu của công dân là 02 lần/04 lượt
người.

3
Toàn huyện tiếp nhận 21 đơn/vụ việc. Trong đó: kỳ trước chuyển sang 06
đơn; phát sinh trong kỳ 15 đơn, giảm 28,6% so với cùng kỳ năm trước, gồm: 02
đơn khiếu nại; 01 đơn tố cáo và 18 đơn kiến nghị, phán ánh.
Kết quả phân loại, xử lý đơn:
+ Tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 20 đơn.
+ Tổng số đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết: 01 đơn.
2.2. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, phản ánh thuộc
thẩm quyền:
Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện đã giải quyết
04/20 đơn khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, phản ánh; tỷ lệ giải quyết đạt 20% so với
tổng số đơn thuộc thẩm quyền. Cụ thể:
- Kết quả giải quyết khiếu nại: 0/02 đơn (cơ quan chuyên môn đang thụ lý
giải quyết 01/02 đơn).
- Kết quả giải quyết tố cáo: 01/01 đơn.
- Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh: 03/18 đơn.
3. Công tác phòng, chống tham nhũng
3.1. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ
quan, tổ chức, đơn vị
- Việc thẩm tra, thẩm định hồ sơ quyết toán các công trình sửa chữa, nâng
cấp và đầu tư mới XDCB cũng như kinh phí chi hoạt động của các đơn vị được
thực hiện thường xuyên, từ đó đã kịp thời phát hiện những khoản chi sai chế độ,
định mức xuất toán giảm chi thu hồi lại cho NSNN với số tiền là: 2.099,124 triệu
đồng, gồm các nội dung sau:
+ Kinh phí tiết kiệm trong công tác đấu thầu, chỉ định thầu các dự án đầu
tư XDCB là: 1.811 triệu đồng/38 gói thầu (Tổng giá trị gói thầu là: 110.690
triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu là: 108.879 triệu đồng ).
+ Kinh phí tiết kiệm trong công tác thẩm tra quyết toán đầu tư XDCB là:
288,124 triệu đồng/32 công trình (giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán xây lắp
là: 81.487,516 triệu đồng, giá trị phê duyệt quyết toán là: 81.199,392 triệu đồng).
+ Kinh phí thẩm tra quyết toán, chi thường xuyên của các đơn vị dự toán
NSNN chi sai nguyên tắc, chế độ, định mức xuất toán thu hồi nộp lại NS với số
tiền là: 0 đồng.
3.2. Việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn:
Trên cơ sở các văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. UBND
huyện đã tổ chức giao chỉ tiêu kế hoạch, dự toán ngân sách trong năm 2022 cho
các đơn vị dự toán để tiếp tục thực hiện. Trên cơ sở đó, các cơ quan, ban ngành;
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các xã, thị trấn đã tổ chức triển khai thực hiện tốt việc xây dựng quy chế chi tiêu
nội bộ và quy chế quản lý tài sản công đảm bảo theo đúng quy định.
3.3. Việc kê khai, công khai bản kê khai minh bạch tài sản thu nhập
Trong năm 2021, tổng số người thuộc diện đã kê khai TSTN hằng năm là:
139 người (1) . Việc kê khai, công khai và thực hiện nộp bản kê khai đảm bảo đúng
quy định theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
3.4.Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp
UBND huyện đã có sự chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn quán
triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 về
quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; quy chế dân chủ ở xã, thị trấn
theo Pháp lệnh số 34/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của UBTVQH (Khóa XI),
Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt
động của cơ quan hành chính nhà nước...góp phần tích cực trong thực hiện pháp
luật về phòng chống tham nhũng. Ngoài ra, thường xuyên kiểm tra CBCCVC trong
việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc nhất là quán triệt và triển khai thực hiện
Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh, Quyết định số 1768/QĐUBND ngày 06/09/2021 của UBND huyện về ban hành quy chế làm việc của
UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, Công văn số 67/UBND-NC ngày 20/01/2022
V/v chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.
3.5. Công tác điều tra truy tố xét xử các hành vi tham nhũng:
Thường xuyên tổ chức nắm tình hình hoạt động quản lý sử dụng tài chínhngân sách, các chương trình dự án lớn của Nhà nước, xây dựng cơ bản, chính sách
xã hội... đối với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện. Tính đến thời điểm
báo cáo chưa phát hiện các trường hợp tham nhũng, tiêu cực.
3.6. Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng:
Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện thường xuyên phối hợp
với các cơ quan Nhà nước tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và các tổ
chức thành viên phát huy dân chủ, tích cực thực hiện chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường hoạt động giám sát của Ban Thanh tra
nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, giám sát công tác cán bộ; việc tu
dưỡng đạo đức, lối sống; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ
chốt, cán bộ, đảng viên…

(1) Hình thức công khai:
+ Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết: 83 bản KK
+ Số bản kê khai đã công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp: 56 bản KK
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III. NHẬN XÉT CHUNG
1. Ưu điểm
Thực hiện lãnh đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và BTV Huyện ủy,
HĐND huyện, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Thanh tra huyện thực
hiện chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2022 để triển khai có hiệu quả, qua đó
giúp UBND huyện quản lý tăng cường nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác PCTN, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện.
- Về Công tác thanh tra: Chỉ đạo Thanh tra huyện làm tốt vai trò tham mưu,
hoàn thành các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đảm
bảo đúng kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường công tác kiểm tra, đôn
đốc việc thực hiện kết luật thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐCP ngày 27/3/2015 của Chính Phủ.
- Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, phản
ánh: Cơ bản được các thủ trưởng cơ quan, đơn vị; chủ tịch UBND các xã, thị trấn
xem xét, giải quyết kịp thời, đúng chính sách pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích chính
đáng của tổ chức, cá nhân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với các cơ quan nhà
nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương.
Ban tiếp công dân huyện tiếp tục được kiện toàn và hoạt động đi vào nề nếp
qua đó đã góp phần tạo thuận lợi cho công dân đến trình bày tâm tự nguyện vọng,
kiến nghị, phản ánh từ đó giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực
Huyện ủy; Thường trực HĐND-UBND huyện được kịp thời, hiệu quả. Kết thúc các
đợt tiếp công dân định kỳ và đột xuất của Chủ tịch UBND huyện (khi có yêu cầu của
công dân), Ban tiếp công dân huyện tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành
thông báo kết luận qua kết quả tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện.
- Về công tác phòng, chống tham nhũng: Công tác triển khai thực hiện pháp
luật về PCTN trên địa bàn huyện đã được Huyện ủy, HĐND huyện quan tâm,
thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân trong huyện
xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Luật PCTN và các văn bản khác
về công tác PCTN của UBND tỉnh và Huyện ủy Phước Sơn.
Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, thường xuyên từ các biện pháp phát
hiện, xử lý tham nhũng, trong đó coi trọng phòng ngừa là chính và xử lý nghiêm
minh các hành vi tham nhũng.
2. Tồn tại, hạn chế
- Về công tác thanh tra: Kết quả triển khai thực hiện theo chương trình, kế
hoạch thanh tra năm 2022 còn chậm ( trong 6 tháng đầu năm 2022 mới kết thúc
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01/03 cuộc thanh tra kinh tế-xã hội; đang triển khai 02/04 cuộc thanh tra trách
nhiệm thủ trưởng).
- Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, phản
ánh: Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành có liên quan trong việc giải quyết
khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, phản ánh của công dân còn nhiều hạn chế, chưa giải
quyết kịp thời và dứt điểm dẫn đến tình trạng đơn thư chậm giải quyết (đã giải quyết
04/20 đơn, đạt tỷ lệ 20% so với tổng số đơn chưa được giải quyết).
- Công tác phòng, chống tham nhũng: Trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác
PCTN ở một số cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn chưa được chú trọng, quan
tâm đúng mức; chưa chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tự kiểm tra,
phòng ngừa về hành vi tham nhũng trong nội bộ của từng cơ quan, đơn vị.
3. Nguyên nhân
- Về công tác thanh tra: Do lực lượng biên chế thanh tra huyện mỏng (03/04
biên chế) nên ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra
trong 6 tháng đầu năm 2022 chưa đạt kết quả so với kế hoạch.
- Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Lãnh đạo một số cơ
quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chưa đề cao trách nhiệm trong công tác
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo như: Chưa thực hiện tốt chế độ tiếp công
dân định kỳ, đột xuất theo quy định; chưa bố trí nơi tiếp công dân đảm bảo theo quy
định; phân công cán bộ có năng lực, phẩm chất và kỹ năng tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo chưa rõ ràng, cụ thể; việc mở sổ riêng để ghi chép, theo dõi việc tiếp
công dân và sổ theo dõi giải quyết từng loại đơn khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, phản
ánh không đầy đủ nội dung theo quy định; chưa kịp thời chi trả chế độ hỗ trợ, bồi
dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư theo quy
định.
- Về công tác phòng, chống tham nhũng: Việc nêu cao trách nhiệm của
người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng tại một số đơn vị chưa cụ
thể, rõ ràng; do đó, trong triển khai còn mang tính hình thức; việc phát hiện tham
nhũng qua công tác tự kiểm tra của cơ quan, đơn vị còn hạn chế.
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
1. Công tác thanh tra
- Chủ động triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác thanh tra theo
đúng Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được phê duyệt, triển khai thực hiện tốt các
cuộc thanh tra đột xuất khi được giao (nếu có).
- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện
nghiêm các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra để thu hồi các
khoản sai phạm về kinh tế sau khi có quyết định xử lý.
2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
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- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày
18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quyết định số 11-Qđi/TW ngày
18/12/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra
tỉnh và BTV Huyện ủy Phước Sơn về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy
trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh,
kiến nghị của công dân.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về quyền, trách nhiệm của người
đứng đầu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thực hiện việc
tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo quy định; gắn việc tiếp công
dân với tuyên truyền chính sách, pháp luật; đẩy mạnh công tác đối thoại gắn với
giải thích quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong khiếu nại, tố cáo.
- Làm tốt công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn; tập trung giải quyết dứt
điểm các đơn thư tồn đọng, kéo dài và các vụ việc mới phát sinh. Thường xuyên
nắm bắt tình hình không để phát sinh điểm nóng, hạn chế khiếu kiện vượt cấp,
đông người.
- Chỉ đạo Thanh tra huyện tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm đối với
thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực
hiện Luật khiếu nại năm 2011, Luật tố cáo năm 2018 và Luật tiếp công dân 2013.
3. Công tác phòng, chống tham nhũng
- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
Phòng, chống tham nhũng; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà
nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là những văn bản mới ban hành; thông
qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và
tạo đồng thuận của xã hội trong công tác PCTN; gắn với việc giáo dục chính trị, tư
tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân
trên địa bàn huyện nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác PCTN.
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày
31/5/2022 của UBND huyện về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế
kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham
nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trên địa bàn huyện; Quyết định số 1362/QĐ-UBND
ngày 02/6/2022 về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 23NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam và Kế hoạch hành động số
112/KH-UBND ngày 02/6/2022 về thực hiện Kế hoạch hành động số 2458/KHUBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh Quảng nam và Kế hoạch số 107-KH/TU
ngày 07/01/2022 của BTV Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện kết luận Hội nghị lần
thứ 4 BCH TW Đảng khóa XIII.
- Chỉ đạo Thanh tra huyện tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm đối với
thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực
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hiện pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật
phòng, chống tham nhũng năm 2018.
Trên đây là kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu
nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng,
nhiệm vụ, giải pháp công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2022; đề nghị đại biểu
HĐND huyện theo dõi tăng cường giám sát để công tác thanh tra đạt yêu cầu đề
ra./.
Nơi nhận:
- TT HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT, NC.
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