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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm  

và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng,  

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

(Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022) 

 

Căn cứ Thông báo số 04/TB-HĐND, ngày 25/5/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa 

XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

UBND huyện Đăk Tô báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật (PCTP&VPPL) 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau:  

I. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP 

LUẬT    

1. Công tác chỉ đạo, triển khai 

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã tiếp tục quán triệt, chỉ đạo, 

triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 86-KL/TW và Chỉ thị số 48-CT/TW, 

ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 

01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc trong tình hình mới”; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/4/2014 của 

Chính phủ về “biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn 

trật tự an toàn xã hội”; Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm 

giai đoạn 2021-2025… 

- Đồng thời, UBND huyện đã ban hành các văn bản, kế hoạch1 để chỉ đạo 

các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn 

phối hợp với lực lượng Công an thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo ANCT, 

TTATXH trên địa bàn huyện trong các dịp lễ, tết như: Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

2022, Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 01/5, các ngày lễ của tôn giáo, đặc biệt 

là Lễ Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (24/4/1972-24/4/2022) và 

                                                           
1Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 30/12/2021 về cao điểm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm dần 

2022; Công văn số 1468/UBND-NC ngày 24/12/2021 về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các 

hành vi vi phạm về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước 

trên địa bàn huyện năm 2022; Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 21/4/2022 về việc đón, tiếp các đoàn về dự Lễ kỷ 

niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (24/4/1972-24/4/2022); Kế hoạch số 47/KH-BATGT ngày 

04/3/2022 thực hiện Năm ATGT 2022 trên địa bàn huyện; Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 

2022… 
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Diễn đàn Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và Triển vọng....  

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm 

UBND huyện thường xuyên tổ chức triển khai và làm tốt công tác xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 

01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình 

hình mới”; nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, coi trọng phòng ngừa tội 

phạm ngay từ địa bàn cơ sở, giải quyết tốt các vấn đề mâu thuẫn, bức xúc, giảm 

nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm. 

Chỉ đạo Công an huyện thường xuyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc huyện xây dựng Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối 

hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn 

thể chính trị - xã hội với Công an huyện về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2021-2023; phối hợp với các 

ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc tại các xã, thị trấn, khu dân cư, trường học trên địa bàn huyện; lồng ghép 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện2. 

3. Công tác phòng ngừa tội phạm 

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, UBND huyện đã chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn giúp đỡ tạo điều 

kiện cho người phạm tội, tù tha về địa phương không tiếp tục tái phạm và cảm 

hóa giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, tiếp tục xây dựng và nhân rộng 

mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt 

hiệu quả. Trong đó, ở các xã, thị trấn đã xây dựng một số câu lạc bộ tiêu biểu như: 

“Câu lạc bộ gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”; mô hình “Phụ 

nữ với pháp luật”, “Nói không với tệ nạn xã hội”, “Nói không với bạo lực gia 

đình”; mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”... Chú 

trọng phát triển và nâng cao chất lượng các mô hình tổ chức quần chúng tự quản, 

tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự ngay từ gia đình, cộng đồng dân 

cư, trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà trường; tổ chức sơ kết, tổng 

kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình có hiệu quả cao, nghiên cứu xây dựng 

những mô hình mới phù hợp với tình hình đặc điểm từng địa bàn. Trong thời gian 

qua, Công an huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân 

tự nguyện giao nộp được 59 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại, 

trong đó: vũ khí tự chế: 17 khẩu súng cồn; 01 súng điện, 04 súng hơi; vũ khí thô 

sơ: 15 dao, mã tấu; pháo: 16 pháo nổ bi; 06 pháo hoa dạng ống. 

Đồng thời, chỉ đạo Công an huyện làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ 

của lực lượng Công an, trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng để triển 

                                                           
2 Cụ thể như: Luật Cư trú năm 2020, Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 quy định chi tiết một 

số điều của Luật Cư trú; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

ANTT; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC; 

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo… 
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khai có hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động trinh sát. Làm tốt công tác tiếp 

nhận xử lý, tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố; tiến hành điều tra, đề 

nghị truy tố, xét xử nghiêm theo quy định của pháp luật.  

4. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có 

hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban thường trực Ủy ban MTTQVN huyện 

và các tổ chức thành viên với Công an huyện về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Phối hợp tổ chức phát động phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ tại các thôn, làng phức tạp về ANTT được 45 đợt với khoảng 

4.150 lượt người tham gia. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện đã phối hợp với 

chính quyền các xã thực hiện có hiệu quả công tác hoà giải, tranh chấp khiếu kiện 

của nhân dân, không để tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp; tiếp tục triển khai 

thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và Chương trình “Xây dựng nông thôn 

mới”.  

- Chỉ đạo Công an huyện phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành xây dựng 

mới được 18 mô hình tự quản về ANTT phát huy hiệu quả3; củng cố, hoàn thiện 

đầy đủ hồ sơ, trình tự, thủ tục và các điều kiện cần thiết để thành lập mô hình 

“Toàn dân tham gia tố giác tội phạm” trên địa bàn huyện. 

II. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT; KẾT QUẢ 

CHỈ ĐẠO XỬ LÝ 

1. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên 

địa bàn huyện cơ bản được kiềm chế, không có băng, ổ, nhóm tội phạm, tội phạm 

có tổ chức, hoạt động “tín dụng đen”. Các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn huyện 

chủ yếu trên lĩnh vực hình sự như: tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương 

tích, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ... Cụ thể, đã phát hiện, 

tiếp nhận 20 vụ - 22 đối tượng (tăng 01 vụ, giảm 04 đối tượng so với cùng kỳ 

2021), trong đó: 

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về hình sự: Phát hiện, tiếp nhận 19 vụ - 18 

đối tượng4 (không thay đổi số vụ, giảm 08 đối tượng so với cùng kỳ 2021). 

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế: Chưa phát hiện (không thay đổi 

so với cùng kỳ 2021). 

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: Chưa phát hiện (không 

thay đổi so với cùng kỳ 2021). 

                                                           
3 Công an thị trấn: 03 mô hình; CAX Diên Bình: 02 mô hình; CAX Pô Kô: 02 mô hình; CAX Tân Cảnh: 

02 mô hình; CAX Kon Đào: 02 mô hình; CAX Ngọk Tụ: 02 mô hình; CAX Đăk Rơ Nga: 02 mô hình; CAX Đăk 

Trăm: 02 mô hình; CAX Văn Lem: 01 mô hình. 
4 Cố ý gây thương tích: 04 vụ - 04 đối tượng; hiếp dâm: 01 vụ - 01 đói tượng; trộm cắp tài sản: 06 vụ - 05 

đối tượng; cướp tài sản: 01 vụ - 03 đối tượng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 02 vụ - 02 đối tượng; hủy hoại tài sản: 01 

vụ - 01 đói tượng; vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ: 04 vụ  - 02 đối tượng. 
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- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện 01 vụ - 04 đối tượng 

“mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” (tăng 01 vụ - 04 đối tượng so 

với cùng kỳ 2021). 

- Thiệt hại về người: Chết 06 người, bị thương 07 người; thiệt hại về tài sản 

gồm hư hỏng 06 xe mô tô và các tài sản khác ước tính khoảng 350.000.000 đồng. 

2. Kết quả chỉ đạo điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn 

huyện Đăk Tô được giữ vững, ổn định. UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện 

chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan làm tốt công tác phòng 

ngừa, xử lý tội phạm, không để hình thành băng, ổ, nhóm tội phạm, tội phạm có 

tổ chức, hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn huyện. Trong quá trình tiến hành 

các hoạt động điều tra không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm, các vụ án đề nghị 

truy tố đều được đưa ra xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật 

được dư luận và nhân dân đánh giá cao.  

2.1. Kết quả công tác điều tra, xử lý tội phạm 

- Về công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm:  

+ Tổng số tin báo, tố giác tội phạm thụ lý: 24 tin; số kỳ trước chuyển sang: 

04 tin; số tiếp nhận mới trong kỳ: 20 tin.  

+ Kết quả giải quyết: 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố 

được tiếp nhận, xử lý đã xử lý, trong đó: đã giải quyết 16 tin; đang tiếp tục xác 

minh, làm rõ 08 tin. 

- Về công tác điều tra, xử lý tội phạm:  

+ Tổng số vụ án thụ lý: 14 vụ - 21 bị can, trong đó: khởi tố mới: 11 vụ - 16 

bị can; án năm 2021 chuyển qua: 02 vụ - 04 bị can; tiếp nhận điều tra bổ sung: 01 

vụ - 01 bị can. 

+ Kết quả điều tra: Đã điều tra, làm rõ 14 vụ, đạt tỷ lệ 100%. Qua công tác 

điều tra, đã bắt 11 đối tượng (trong đó bắt quả tang 04 đối tượng; bắt người bị 

giữ trong trường hợp khẩn cấp 07 đối tượng), thu giữ 1,593g ma túy, thu hồi 06 

điện thoại di động và nhiều tài sản khác ước tính trị giá 20.000.000 đồng. 

2.2. Kết quả công tác xử lý vi phạm hành chính 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan chức năng của huyện đã phối 

hợp tốt với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng phong phú; 

đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành 

chính trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã tập trung 

lực lượng tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những trường 

hợp vi phạm. 

Kết quả: Lực lượng Công an huyện đã phát hiện 211 vụ - 215 đối tượng, 

trong đó: lĩnh vực trật tự xã hội là 01 vụ - 05 đối tượng; lĩnh vực trật tự quản lý 
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kinh tế: 01 vụ - 01 đối tượng; lĩnh vực môi trường an toàn thực phẩm: 06 vụ - 06 

đối tượng; lĩnh vực quản lý cư trú: 13 vụ - 13 đối tượng; lĩnh vực TTATGT: 190 

vụ - 190 đối tượng. Kết quả: phạt cảnh cáo 15 vụ - 15 đối tượng; phạt tiền196 vụ - 

200 đối tượng với tổng số tiền là 134.500.000 đồng. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Về ưu điểm 

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện diễn ra nhiều sự kiện 

chính trị quan trọng như Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh 

(24/4/1972-24/4/2022); Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và Triển 

vọng”…; bên cạnh đó,tình hình thiên tai, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến 

phức tạp, tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế, chính trị, xã hội, trực tiếp là 

đời sống của một số bộ phận người dân trên địa bàn huyện. Tội phạm và vi phạm 

pháp luật từ đó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.  

- Trước tình hình trên, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên 

quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn 

triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn huyện góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương. 

- Trong đó, lực lượng Công an huyện đã chủ động làm tốt công tác tham 

mưu cho Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, phát huy tốt vai trò của cơ quan 

Thường trực Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ huyện; chỉ đạo 

triển khai thực hiện nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhân dịp các 

ngày lễ, tết; triển khai lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý địa bàn, 

quản lý đối tượng, không để hình thành các băng, ổ, nhóm tội phạm, tội phạm có 

tổ chức, hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn. 

- Qua triển khai các mặt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật trên địa bàn huyện, các lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, 

điều tra và đề nghị truy tố nhiều vụ án hình sự, nhất là các vụ án được dư luận 

quan tâm và làm rõ, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật khác; thu 

hồi nhiều tài sản có giá trị trả lại cho chủ sở hữu. Những kết quả đó đã được cấp 

ủy, chính quyền địa phương các cấp và Nhân dân đánh giá cao, ghi nhận thành 

tích của các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 

và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện. 

2. Tồn tại, hạn chế   

- Việc phối hợp giữa các ngành chức năng với các tổ chức đoàn thể trong 

công tác vận động, quản lý, giáo dục con em, người thân không vi phạm pháp luật 

và các tệ nạn xã hội đôi lúc chưa thường xuyên, kịp thời. 

- Công tác tổ chức tuyên truyền, vận động tập trung ở một số điểm dân cư 

chưa mang lại hiệu quả cao, số lượng người dân tham gia còn hạn chế, thành phần 

tham gia chủ yếu là những gia đình, cá nhân chấp hành tốt các quy định của pháp 

luật tại địa phương. 
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3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

Một số đơn vị, địa phương còn xem nhẹ công tác đấu tranh phòng, chống 

tội phạm là của cơ quan chức năng, chưa phát huy hết trách nhiệm; hiệu quả, chất 

lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở còn mang tính hình 

thức, chưa quan tâm nhiều đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/HU của Ban 

chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI về tăng cường công tác đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; Chương trình mục tiêu Quốc 

gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người. 

Tăng cường năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; sự chỉ đạo, quản lý, điều 

hành của thủ trưởng các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công 

tác phòng, chống tội phạm.  

2. Chỉ đạo lực lượng Công an và UBND các xã, thị trấn tăng cường công 

tác quản lý cư trú, tiếp tục tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06/CP của Chính 

phủ về phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, định danh và xác 

thực điện tử giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến hoạt động phòng, chống 

tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội; có giải pháp quản lý chặt chẽ các cơ sở, ngành 

nghề kinh doanh có điều kiện; tuần tra kiểm soát, kiềm chế và giảm tai nạn giao 

thông, cháy nổ; phát hiện xử lý nghiêm minh các tụ điểm về tệ nạn xã hội. 

3. Chỉ đạo các cơ quan tư pháp của huyện nâng cao hiệu quả công tác 

nghiệp vụ, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm kịp thời, đúng quy định của pháp luật 

phục vụ cho công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm đạt kết quả. 

4. Tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an và Quân sự thực hiện có hiệu quả 

quy chế phối hợp trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm 

vụ quốc phòng ở địa phương, nhất là lực lượng Công an và Quân sự cấp xã. 

5. Chỉ đạo Công an huyện thực hiện chủ trương tăng cường lực lượng cho 

Công an xã; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm 

bảo an ninh trật tự tại địa phương. 

6. Chỉ đạo các ngành chức năng như Công an, Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn, đặc biệt là ngành Y tế có giải pháp xác 

định tình trạng người nghiện (ma túy) để lập hồ sơ áp dụng các biện pháp cai 

nghiện theo quy định. 

7. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 

chương trình phối hợp giữa Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và 

các tổ chức thành viên với Công an huyện về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ trong tình hình mới;củng cố, kiện toàn Tổ An ninh nhân dân và tập 

trung xây dựng nhân rộng các mô hình, tổ chức quần chúng đảm bảo an ninh trật 

tự tại cơ sở. 
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Trên đây là Báo cáo tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022 của UBND huyện Đăk Tô./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;  

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Ban Pháp chế, HĐND huyện; 

- Lưu: VT, THNC, CAH. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Hoàng Nam 
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