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KẾ HOẠCH 

Phục hồi kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn huyện Côn Đảo 

 

Dịch bệnh vẫn đang diễn ra phức tạp ảnh hưởng đến toàn bộ các hoạt động 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Với mục tiêu dần khôi phục các hoạt 

động kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế cao 

nhất trong năm 2021, UBND huyện xây dựng lộ trình, các hoạt động, giải pháp 

phục hồi kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2021, làm cơ sở xây dựng 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội, phục hồi sản xuất 

kinh doanh và các hoạt động xã hội khác trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng 

chống dịch bệnh. 

- Đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân và đảm bảo việc làm cho người 

lao động trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

- Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển 

khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gắn với thực hiện các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và làm cơ sở để xây dựng kế hoạch 

kinh tế - xã hội năm 2022. 

- Theo dõi sát tình hình hoạt động, chủ động nắm bắt những khó khăn, 

vướng mắc của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ, từng 

bước phục hồi các hoạt động kinh tế thích ứng với điều kiện thực tế. 

- Nắm bắt những khó khăn của người lao động, người dân để triển khai kịp 

thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ nhằm đảm bảo an sinh xã hội. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 ĐỐI VỚI 

HUYỆN CÔN ĐẢO THỜI GIAN QUA 

1. Về kinh tế 

- Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh thiệt hại nặng, tác động tiêu cực 

của dịch Covid-19 đến doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh hơn 75%; trong 

đó, khu vực dịch vụ như lưu trú và ăn uống, vận tải bị tác động nhiều nhất từ dịch 
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Covid-19 hơn 75%, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng hơn 15%; trong 

khi khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chịu ảnh hưởng hơn 5%... 

- 09 tháng đầu năm, kinh tế của Huyện cũng bị ảnh hưởng, hầu hết các chỉ 

tiêu đều giảm nhẹ so với cùng kỳ, trong đó, chỉ tiêu ngành du lịch bị ảnh hưởng 

nặng nề nhất, doanh thu du lịch giảm 16,92% so với cùng kỳ (825,19 tỷ 

đồng/993,26 tỷ đồng); các khoản thu ngân sách từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài quốc doanh đều 

không đạt dự toán; tổng chi ngân sách chưa đạt dự toán chủ yếu là do các dự án, 

nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và chi sự nghiệp kinh tế tỷ lệ giải ngân thấp. 

2. Về xã hội 

- Thời gian áp dụng giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg kéo dài qua 2 đợt kể 

từ ngày 16/8/2021 cho đến nay; đồng thời có bổ sung không cho phép ngư dân 

đánh bắt hải sản làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế vừa không khai thác được 

thuỷ sản, vừa bị hạn chế cách ly khi ngư dân lên bờ. 

- Các dịch vụ ăn uống, giải khát không cho phục vụ tại chỗ theo quy định 

chung toàn tỉnh. Tuy nhiên, Côn Đảo là vùng xanh như 3 địa bàn khác trong tỉnh 

nhưng thuận lợi hơn về mặt địa lý nên nguy cơ xâm nhập nguồn lây nhiễm bệnh 

giữa các địa phương lân cận là thấp nhất. Với tính chất dịch vụ ăn uống cũng chỉ 

phục vụ người dân nội đảo, do vậy hạn chế trên cũng là một thiệt thòi và ảnh 

hưởng lớn đến thu nhập kinh tế của người dân. 

- Đời sống người lao động và Nhân dân gặp nhiều khó khăn, nghề nghiệp chủ 

yếu là dịch vụ du lịch và đánh bắt hải sản. Từ tháng 5/2021 đến nay, các dịch vụ du 

lịch đã tạm ngưng hoạt động, một số người đã chuyển đổi sang hình thức làm việc 

khác để đảm bảo đời sống nhưng không đáng kể.  

- Mặc dù Huyện đã kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ cho người dân 

yếu thế qua 7 đợt với tổng số tiền là khoảng 09 tỷ đồng cho khoảng 4.132 người 

dân. Tuy nhiên chỉ là giải pháp tình thế, tình hình dịch bệnh kéo dài về lâu dài thì 

sẽ khó đảm bảo được đời sống cho Nhân dân trở lại mức bình thường. Tính đến 

nay, có đến 4.600 lao động phổ thông các ngành nghề bị mất việc làm tương 

đương không có thu nhập khoảng 25,3 tỷ đồng/tháng. 

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ LỘ TRÌNH PHỤC HỒI PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Huyện Côn Đảo đã nhận diện, đánh giá và xác định nguy cơ nguồn lây 

từ bên ngoài có khả năng xâm nhập vào Côn Đảo như: 

- Các ghe, tàu đánh cá trên biển có khả năng đi qua vùng có dịch Covid-19 có 

giao thương mua bán, tiếp xúc và cập các cảng biển Bến Đầm.  

- Các ghe, tàu vận chuyển hàng hóa thiết yếu, vật liệu xây dựng cung ứng cho 

Côn Đảo cập cảng biển Bến Đầm.  

- Lực lượng bốc xếp hàng hóa từ ghe, tàu lên cảng.  
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- Các ngư dân từ các ghe, tàu đánh cá trốn lên bờ dọc các bãi biển xung quanh 

Đảo.  

- Người dân Côn Đảo trở về địa phương từ những chuyến bay thương mại của 

Công ty Bay trực thăng miền Nam (những chuyến bay được UBND tỉnh phê 

duyệt). 

2. Từ việc đánh giá và nhận diện được các nguy cơ nêu trên, huyện Côn 

Đảo đã đánh giá và đưa ra các giải pháp kiểm soát như sau:  

- Lập các chốt kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ phòng chống dịch tại cảng hàng 

không, cảng biển và tại một số điểm có khả năng ngư dân xâm nhập vào Đảo gồm 

03 tầng chốt (1/ tại cầu cảng; 2/ tại cổng cảng tiếp giáp với đường giao thông đi về 

trung tâm Đảo; 3/ tại các điểm cửa ngõ vào trung tâm Đảo) và kết hợp bố trí lực 

lượng lưu động tuần tra dọc tuyến bờ biển để kịp thời phát hiện ngư dân lên bờ 

xâm nhập trái phép.  

- Xây dựng quy trình, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ an toàn phòng chống dịch 

đối với từng loại hình công việc từ ghe, tàu vào cảng, tại các chốt kiểm soát và 

thông tin công khai để người dân biết cùng tham gia giám sát.  

- Thực hiện cách ly y tế tập trung đối với ngư dân, thuyền viên lên bờ hợp 

pháp và những ngư dân xâm nhập lên bờ trái quy định. 

- Thường xuyên tuyên truyền để người dân biết, hiểu và chấp hành. 

3. Dự báo tình hình trong thời gian tới 

- Mặc dù công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện cơ bản đã 

được kiểm soát, nhưng mục tiêu chung khống chế dịch bệnh chưa khả quan do 

chủng delta lây nhiễm siêu nhanh và diễn biến rất phức tạp. Với tình hình dịch 

bệnh kéo dài, áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đã ảnh hưởng nặng nề đến đời 

sống kinh tế, sinh hoạt của Nhân dân. Việc cân nhắc tính toán khởi động lại kinh tế 

- xã hội là nhu cầu rất cần thiết và cấp bách. Cần thực hiện chủ trương ưu tiên kiểm 

soát dịch bệnh an toàn đến đâu thì phấn đấu mở rộng kinh tế - xã hội đến đó theo 

cấp độ ưu tiên an toàn trước sản xuất, kinh doanh hàng hóa, thực phẩm thiết yếu, 

sau đó đến bán thiết yếu và chưa thiết yếu theo lộ trình, từng giai đoạn.  

- Xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng 

đầu và lâu dài; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết.  

- Từng bước tổ chức lại các hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình, 

diễn biến dịch bệnh trên địa bàn huyện; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội phải đi 

đôi với an toàn phòng, chống dịch.  

- Để thực hiện kiểm soát được dịch bệnh vững chắc, ngoài sự nỗ lực của hệ 

thống chính trị thì rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ và chấp hành triệt để của doanh 

nghiệp, người buôn bán nhỏ lẻ, người lao động và người dân trên địa bàn huyện. 

4. Lộ trình phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội 
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Căn cứ kết quả và năng lực kiểm soát dịch bệnh, huyện sẽ từng bước phục 

hồi dần các hoạt động kinh tế - xã hội với 04 giai đoạn như sau: 

4.1. Giai đoạn 1 (16/9 – 30/9/2021)  

a) Đối với việc kiểm soát dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn huyện 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với vòng ngoài; các chốt kiểm 

soát, kiểm dịch; một số khu vực tại Bến Đầm và một số địa điểm có nguy cơ dịch 

bệnh lây nhiễm từ ghe/tàu đánh bắt, vận chuyển hàng hóa, ngư dân, thuyền viên… 

- Chưa cho phép các phương tiện vận tải, hành khách ra, vào Côn Đảo (kể cả 

phương tiện tàu khách, máy bay) trừ cung cấp nhu yếu phẩm. 

b) Đối với nội bộ địa bàn huyện thực hiện nghiêm công tác phòng, chống 

dịch theo Chỉ thị số 19/CT-TTg  

b1) Tiếp tục cho phép các loại hình được hoạt động: 

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát khuyến khích bán mang 

về, phục vụ ăn uống tại chỗ không quá 30% công suất phục vụ, bàn cách bàn từ 2 

mét trở lên. 

- Các hoạt động thể dục thể thao: bóng bàn, tập gym, yoga (không quá 10 

người/1 chỗ); cầu lông, tennis (không quá 10 người/1 sân); sân vận động (không 

quá 20 người). 

- Tiệm cắt tóc, uốn tóc, nail: không quá 05 người, bao gồm thợ và khách. 

b2) Kiến nghị cho phép một số hoạt động mà huyện có khả năng đảm bảo an 

toàn phòng, chống dịch và giải quyết nhu cầu cần thiết của người dân, cụ thể như 

sau: 

- Hoạt động tắm biển đối với người dân Côn Đảo: buổi sáng từ 05 giờ đến 

07 giờ, buổi chiều từ 16 giờ đến 18 giờ; không tụ tập quá 10 người/nhóm. 

- Người dân cư trú trên địa bàn huyện Côn Đảo được viếng Nghĩa trang 

Hàng Dương, nghĩa trang Hàng Keo, không quá 10 người/01 lần viếng. Tuy nhiên, 

quy định khung giờ, sáng từ 06 giờ đến 11 giờ, chiều từ 14 giờ đến 18 giờ; người 

dân phải đăng ký trước 01 ngày với Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo 

và đơn vị phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch như 

theo quy định. 

- Cho phép 100% ngư dân Côn Đảo đi biển đánh bắt gần bờ, theo nguyên 

tắc: Đi đánh bắt trong ngày, khi về ngư dân ở lại ghe (cảng Bến Đầm, cảng tránh 

trú bão); thực hiện theo quy trình kiểm soát đối với thủy hải sản lên bờ, tiếp tế 

lương thực, thực phẩm. 

- Đối với hoạt động về giáo dục đào tạo: Tổ chức dạy, học bình thường đối 

với giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non và phải thực hiện các biện pháp bảo 

đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định (từ sau ngày 22/9/2021). 

c) Đối với du lịch 
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Trước mắt, giai đoạn sau ngày 22/9/2021, cho phép thí điểm mô hình “Du 

lịch khép kín” đối với cơ sở du lịch Six senses.  

Điều kiện được phép hoạt động:  

- Phương án, nhân lực, quy trình phục vụ, quản lý: 

+ Phải có phương án phòng chống dịch đảm bảo an toàn theo quy định và 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Nhân viên Sixsenses phải phân ca phục vụ đồng bộ với thời gian nghỉ của 

du khách và phải cách ly theo dõi tại nơi ở 07 ngày sau khi kết thúc ca làm việc và 

phải được kiểm tra y tế theo quy định. 

+ Tiếp nhận khách du lịch và phục vụ theo nguyên tắc “3 tại chỗ”; 01 cung 

đường 02 điểm đến là từ sân bay đến Resort và ngược lại cho đến khi về và không 

được ra ngoài Resort; không tiếp xúc với người địa phương hoặc người bên ngoài 

Khu nghỉ dưỡng. 

+ Lắp đặt Camera quan sát tại cổng đơn vị và kết nối với hệ thống Camera 

của huyện để giám sát, theo dõi và xử lý theo quy định nếu vi phạm. 

- Đăng ký nguồn khách, điều kiện bắt buộc về y tế: 

+ Nguồn khách lựa chọn từ vùng miền đã an toàn về dịch bệnh.  

+ Khách du lịch đến Côn Đảo phải đảm bảo tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 

đã có hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và có xét 

nghiệm PCR âm tính trước 72 giờ. 

4.2. Giai đoạn 2 (01/10 – 31/10/2021) 

a) Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong điều kiện “bình thường 

mới”. Tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát, kiểm dịch; thực hiện kiểm soát đối với 

phương tiện vận chuyển hàng hóa, phương tiện đánh bắt thủy hải sản, thuyền viên 

và ngư dân theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

b) Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát khuyến khích mua, bán 

mang về, phục vụ ăn uống tại chỗ không quá 50% công suất phục vụ, bàn cách bàn 

từ 2 mét trở lên. 

c) Cho phép ngư dân Côn Đảo đi biển đánh bắt hải sản bình thường trở lại. 

Điều kiện được phép hoạt động: sau khi đi đánh bắt về ngư dân ở lại ghe không lên 

bờ (neo đậu tại cảng Bến Đầm, cảng tránh trú bão); thực hiện theo quy trình kiểm 

soát đối với thủy hải sản lên bờ, tiếp tế lương thực, thực phẩm; khi ngư dân có nhu 

cầu về nhà thì thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định.  

đ) Cảng Hàng không Côn Đảo kích hoạt các hoạt động kiểm tra, hướng dẫn 

khai báo y tế đối với khách du lịch theo quy định. Các doanh nghiệp và tổ chức có 

liên quan khi đủ điều kiện được hoạt động trở lại thì đảm bảo phải có kế hoạch 

phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử lý khi có các trường hợp mắc 

Covid-19. 

e) Hoạt động tắm biển hoạt động bình thường trở lại. 
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f) Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân Côn Đảo 

theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết 80/NQ-HĐND ngày 25/8/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh; Quyết định số 1896/QĐ-UBND, 2558/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, nhu cầu thiết yếu cho người dân, không để ai 

thiếu ăn. Chủ động thu thập thông tin cung cầu lao động, kịp thời nắm bắt nhu cầu 

tuyển dụng lao động, nhu cầu đào tạo nghề để có phương án hỗ trợ doanh nghiệp. 

g) Hoạt động đầu tư công và thu chi ngân sách: Nâng cao ý thức trách nhiệm 

của Chủ đầu tư triển khai thực hiện đúng tiến độ cam kết triển khai và giải ngân kế 

hoạch vốn năm 2021. Đẩy nhanh hoàn thành các thủ tục bồi thường, giải phóng 

mặt bằng để phục vụ việc khởi công, thi công xây dựng các công trình.  

4.3. Giai đoạn 3 (01/11 - 31/12/2021) 

a) Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin đảm 

bảo an toàn để đề xuất UBND tỉnh bổ sung vacin tiêm cho các đối tượng đã hoàn 

thành mũi 1. 

b) Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát phục vụ ăn uống tại chỗ 

đạt 100% công suất phục vụ, bàn cách bàn từ 2 mét trở lên. 

c) Sơ kết việc thí điểm hoạt động đón khách khép kín của Six senses để tiếp 

tục lựa chọn nới lỏng hoạt động đối với một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng đủ điều 

kiện đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế (được cơ quan chuyên môn thẩm định để xem xét, đánh giá và đề xuất đưa vào 

hoạt động trong thời gian sau ngày 01/11/2021). 

d) Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần tự nguyện và đồng thuận của Nhân 

dân; tăng cường đấu tranh với các hoạt động đưa tin sai sự thật, gây hoang mang 

trong nhân dân. Tuyên truyền và thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động 

theo quy định của Chính phủ, của UBND tỉnh. Rà soát các hộ kinh doanh, các 

doanh nghiệp bị ảnh hưởng để đề xuất tăng cường các biện pháp hỗ trợ khôi phục 

lại hoạt động sản xuất kinh doanh. 

đ) Tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo huyện và doanh nghiệp, nhà đầu 

tư, hộ kinh doanh để giải đáp các vướng mắc, đồng thời kiến nghị cấp Tỉnh nếu các 

kiến nghị vượt thẩm quyền. 

e) Tập trung thực hiện Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 16/8/2021 của UBND 

tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Đẩy 

mạnh thực hiện dịch vụ hành chính ở mức độ 3, 4 nhằm đảm bảo việc giải quyết 

các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp được thông suốt. 

f) Triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy định hành chính để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

của cá nhân, tổ chức. 

 g) Đảm bảo quốc phòng, an ninh; chủ động có giải pháp đảm bảo an ninh trật 

tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, xử lý các đối tượng lợi dụng tình 
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hình để kích động, chống phá gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Rà soát, quản 

lý chặt chẽ người từ địa phương khác đến; huy động các lực lượng công an, quân 

sự, dân quân bảo đảm siết chặt các chốt thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát; 

tổ chức thực hiện cách ly theo quy định đối với các trường hợp nghi nhiễm. 

h) Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.  

4.4. Giai đoạn 4 (từ 01/01/2022): Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện chủ 

động tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này và chịu 

trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra các trường hợp không chấp 

hành nghiêm quy định, lĩnh vực phân công phụ trách. Triển khai thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị quản lý. Định kỳ báo cáo kết 

quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) trước ngày 10 

hàng tháng. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, theo dõi, tham mưu UBND 

huyện tổng hợp Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Văn phòng UBND 

tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 hàng tháng. 

2. Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao tăng cường đưa tin 

thường xuyên, liên tục các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 của 

Trung ương, của tỉnh và của huyện để mọi người đều nắm rõ và tự giác thực hiện; 

tuyên truyền về tình hình khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội của huyện.  

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể và 

Trưởng 09 khu dân cư phát huy vai trò của đảng viên, đoàn viên, hội viên nơi cư 

trú trong công tác theo dõi, giám sát, tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác và thực 

hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.  

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch, kiến nghị UBND tỉnh xem xét 

chấp thuận./. 
 

Nơi nhận:    
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh;  

- Đ/c Võ Văn Dũng, CN UBKT Tỉnh ủy ; 

- Đ/c Lê Ngọc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; 

- TTr. Huyện ủy;  

- TTr. Hội đồng nhân dân huyện; 

- Thành viên BCĐ Phòng chống Covid huyện (theo 

Quyết định số 98-QĐ/HU); 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Thành viên Trung tâm Chỉ huy (theo Quyết định 

số 864/QĐ-UBND); 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

CHỦ TỊCH 
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