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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:  122     /BC-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày   04     tháng  12  năm 2020 

BÁO CÁO 

Kết quả giám sát giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh  

khóa IX và tiến độ thực hiện sau giám sát tại Báo cáo số 39/BC-HĐND  

ngày 08/7/2020 của HĐND tỉnh1  

 

Thực hiện khoản 3 Điều 90 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, 

Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử 

tri như sau: 

I. Kết quả giám sát giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 14 

1. Tình hình và nội dung kiến nghị  

Sau kỳ họp thứ 14, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 75 kiến nghị cử tri 

đến UBND tỉnh xem xét, giải quyết; trong đó, có 31 ý kiến về đầu tư xây dựng 

và giao thông; 13 ý kiến về đất đai, tài nguyên, môi trường; 01 ý kiến về tài 

chính, ngân sách; 11 ý kiến về công thương, thông tin, truyền thông; 10 ý kiến 

về cơ chế, chính sách, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo; 09 ý kiến trên 

lĩnh vực pháp chế, nội chính. 

Tại kỳ họp thứ 16, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 57/BC-UBND ngày  

08/6/2020 về trả lời ý kiến cử tri; theo đó, UBND tỉnh đã trả lời, giao nhiệm vụ 

giải quyết, đề xuất hướng giải quyết 100% ý kiến cử tri đề nghị. 

2. Triển khai giám sát  

Thực hiện các quy định về giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, 

Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa 

phương giải quyết và báo cáo tiến độ thực hiện sau trả lời. 

 Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các ban của HĐND 

tỉnh lồng ghép trong các cuộc làm việc, khảo sát thực tế ở các đơn vị, địa 

phương về một số nội dung liên quan nhằm đảm bảo đầy đủ thông tin đánh giá 

giải quyết ý kiến cử tri. 

3. Kết quả giải quyết  

3.1. Đối với Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh 

Tiếp thu kiến nghị cử tri huyện Nam Giang, Quế Sơn về việc hỗ trợ đầu 

tư, nâng cấp, mở rộng hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn 

(GTNT), Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn tổ chức xây dựng Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) 

                                                 
1 về kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10; tiến độ thực hiện kiến 

nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 125/BC-HĐND ngày 12/12/2019 về giám 

sát giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 9. 
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và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020. 

Đối với các tồn đọng liên quan đến tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, 

tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh đã thống nhất chủ trương áp duṇg cơ chế hỗ trợ 

theo Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về Kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện (ĐH) trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2020 để đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các tuyến 

đường ĐH trên địa bàn các huyện bị ảnh hưởng do quá trình thi công tuyến cao 

tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua địa bàn tỉnh)2 với dự kiến kinh phí thực 

hiện là 14,386 tỷ đồng. 

Ngoài ra, tiếp thu kiến nghị cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp 

với UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 15 ban hành Nghị quyết số 02/2020NQ-HĐND 

ngày 21/4/2020 về quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người 

hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Công an viên, Thôn/Khối đội 

trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia 

công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; trình kỳ họp thứ 19 

ban hành Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 về quy định về 

các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư từ nguồn xây dựng cơ 

bản tập trung trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 

12/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 về quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư 

phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021-2025; 

nhằm công khai, minh bạch trong phân bổ nguồn vốn hỗ trợ các địa phương, tạo 

điều kiện thuận lợi trong công tác lập, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hằng năm của 

cấp tỉnh, cấp huyện trong thời gian đến. 

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo các ngành tổ chức rà soát, đánh giá 67 nghị quyết trình kỳ họp lần thứ 20, 

HĐND tỉnh khóa IX xử lý phù hợp,  nhất là việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 

cơ chế, chính sách tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

tỉnh theo kiến nghị của cử tri. 

3.2. Đối với UBND tỉnh và các ngành, địa phương 

Qua xem xét, đa số kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh tiếp thu, chỉ 

đạo ngành, địa phương tập trung giải quyết, trong đó: 

- Nhóm kiến nghị được tiếp thu, giải quyết: Cắm biển hạn chế tốc độ giao 

thông trên tuyến ĐT.613 và nạo vét cống thoát nước hai bên đường; kiểm tra, 

đánh giá hiệu quả cai nghiện tập trung; cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất tại huyện Thăng Bình; lộ trình nâng cấp các trang thiết bị các trạm y tế xã; 

việc cấp đổi các loại Huân chương, Huy chương bị phai màu;… 

- UBND tỉnh cũng đã thông tin về khả năng đảm bảo nguồn lực, các quy 

định pháp luật liên quan để đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri; đồng thời, 

                                                 
2 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 
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tiếp tục giao cho ngành nghiên cứu, kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung 

ương xem xét giải quyết như: hỗ trợ đầu tư tuyến đường nối liền các xã Trà 

Dơn, Trà Leng, Trà Tập; mở thông tuyến đường Cần Trục xã Duy Thu đi xã 

Quế Trung huyện Nông Sơn; xây dựng bờ kè Cầu LBĐ.06 đoạn qua xã Điện 

Thọ bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công Dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; 

nâng cấp mạng lưới điện vùng cao từ 2 pha lên 3 pha trên địa bàn các xã của 

huyện Phước Sơn;…  

- Nhóm kiến nghị UBND tỉnh đã tiếp thu chỉ đạo, đang triển khai thực 

hiện chiếm tỷ lệ khá lớn; nhiều nội dung có phân giao trách nhiệm nhưng chưa 

hạn định thời gian, yêu cầu báo cáo tiến độ thực hiện, điển hình như: Khảo sát 

tình hình trẻ trong độ tuổi, dự báo quy mô phát triển giáo dục, chủ động xây 

dựng đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp học để có kế hoạch đầu tư cơ sở vật 

chất trường lớp học đáp ứng như cầu giáo dục tại huyện Núi Thành; theo dõi, 

đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục, thanh quyết toán 

và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với dự án đường Dũng sĩ Điện 

Ngọc và trục giao thông chính khu đô thị Điện Nam Điện Ngọc; giải quyết kiến 

nghị của một số hộ dân về việc diện tích đất lúa không nằm trong quy hoạch 

nhưng bị ảnh hưởng bởi các dự án khác (giao UBND thị xã Điện Bàn); sửa 

chữa, nâng cấp các hạng mục đã xuống cấp và mở rộng diện tích khu vực nhà 

thờ cụ Phan Châu Trinh; đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường ĐT 615 

đoạn qua địa bàn xã Tam Lộc từ cầu Bá Tiện đến giáp xã Tiên Cẩm, đoạn Quốc 

lộ 40B đoạn từ chân dốc suối Đá về Trường Ngô Gia Tự (giao UBND huyện 

Phú Ninh)... 

- Nhóm kiến nghị còn tồn đọng, chưa được giải quyết dứt điểm:  

(1) Đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.609 đoạn từ Hà Nha (Đại Lộc) 

đến trung tâm thôn ASờ, xã Mà Cooih (Đông Giang). 

Trả lời nội dung này, UBND tỉnh cho biết sẽ xem xét, nghiên cứu đầu tư 

khi xuất hiện nguồn. 

Tuy nhiên, qua khảo sát, làm việc tại UBND huyện Đông Giang, Thường 

trực HĐND tỉnh nhận thấy, tuyến đường này đã hư hỏng nặng, nhất là sau đợt 

mưa bão vừa qua; mặc khác việc đầu tư mở rộng tuyến ĐT.609 đoạn từ Hà Nha  

(Đại Lộc) đến trung tâm thôn ASờ, xã Mà Cooih theo kiến nghị của cử tri là cần 

thiết nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và phát huy hiệu quả dự án 

khu du lịch Cổng trời. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, đánh 

giá và trình HĐND tỉnh xem xét, ưu tiên đầu tư mở rộng tuyến đường này trong 

giai đoạn 2021-2025. 

(2) Về đề nghị chấp thuận chủ trương cho khu du lịch sinh thái Cổng trời 

được thuê và sử dụng lòng hồ thủy điện Trường Sơn Sông Bung 5 để phát triển 

du lịch  

Trả lời nội dung này, UBND tỉnh giao UBND huyện Đông Giang làm 

việc với nhà đầu tư để có văn bản báo cáo cụ thể về dự án; đồng thời, chủ động 
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làm việc với các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, tham 

mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.  

Qua khảo sát và làm việc với UBND huyện Đông Giang, UBND huyện đã 

nhiều lần đăng ký làm việc với đơn vị chủ lòng hồ nhưng đơn vị chủ hồ không 

hợp tác, gây khó khăn cho việc xúc tiến dự án đầu tư. Hiện nay, UBND huyện 

đang chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với chủ đầu tư dự án để có phương 

án cụ thể nhưng đến nay chưa thực hiện được (do ảnh hưởng dịch Covid-19 và 

mưa lũ kéo dài), địa phương đề nghị tỉnh quan tâm bố trí thời gian tổ chức cuộc 

họp giữa các bên để cho chủ trương thực hiện.  

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, phối hợp 

với địa phương giải quyết theo thẩm quyền. 

(3) Về đề nghị giải quyết dứt điểm việc tranh chấp địa giới hành chính 

giữa xã Tư, huyện Đông Giang với xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà 

Nẵng. 

Vấn đề này, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiêp̣ và PTNT tỉnh làm viêc̣ 

với Sở Nông nghiêp̣ và PTNT thành phố Đà Nẵng để bàn hướng xử lý những 

nôị dung tồn taị trên diêṇ tích chồng lấn giữa 02 điạ phương; tuy nhiên, đến nay,  

một số vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm do chưa thống nhất được 

phương án đền bù cho 02 hộ dân nên Đà Nẵng chưa bàn giao diện tích 3,9 ha đất 

trồng keo và 2,34 ha đất trồng cao su chồng lấn cho huyện Đông Giang. 

Để kịp thời giải quyết vấn đề này, tránh xảy ra tranh chấp kéo dài, ảnh 

hưởng đến an ninh trật tự, đời sống của nhân dân và mối quan hệ giữa 02 địa 

phương; Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát tình trạng 

tranh chấp đất giáp ranh giữa Quảng Nam với những địa phương lân cận; tăng 

cường phối hợp với các tỉnh có giải pháp đồng bộ quản lý, giải quyết các vấn đề 

phát sinh trong quản lý địa giới. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chủ trì hoặc chỉ 

đạo các sở, ngành liên quan chủ trì tiếp tục phối hợp với các đơn vị của thành 

phố Đà Nẵng sớm tháo gỡ những vướng mắc, giải quyết dứt điểm các vấn đề 

liên quan việc chồng lấn diện tích đất lâm nghiệp giữa hai địa phương. 

(4) Về việc xử lý đối với một số Công ty sản xuất chế biến cá tại phường 

Điện Dương gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của 

người dân ở vùng lân cận  

Vấn đề này cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa giải 

quyết dứt điểm, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan 

liên quan phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát, có chế tài xử lý nghiêm khắc gây 

ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân; đồng thời, nghiên 

cứu quy hoạch, bố trí, sắp xếp hợp lý các cơ sở chế biến. 

(5) Về đề nghị thu hồi diện tích đã quy hoạch nhưng không trồng cao su 

của Công ty cao su Quảng Nam, Công ty nông trường cao su Nông Sơn. 

Liên quan đến ý kiến đề nghị thu hồi lại diện tích đất đã quy hoạch nhưng 

không trồng cao su của Công ty Cao su Quảng Nam, Công ty Nông trường Cao 
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su Nông Sơn và diện tích đất quy hoạch trồng cao su nhưng thực tế đang trồng 

keo để giao địa phương cấp cho Nhân dân sản xuất, vấn đề này, UBND tỉnh đã 

giao UBND huyện Nông Sơn kiểm tra, rà soát, đề xuất phương án, quản lý sử 

dụng đất hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, báo cáo UBND 

tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

Qua báo cáo của UBND huyện Nông Sơn cho biết, UBND huyện đã có 

Báo cáo số 390/BC-UBND ngày 16/11/2020 về đề nghị chỉnh lý, cấp đổi giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Quảng Nam. Tuy 

nhiên đến nay vẫn chưa được các cơ quan chuyên môn cấp trên giải quyết. 

 Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết 

kiến nghị của địa phương tại Báo cáo số 390/BC-UBND ngày 16/11/2020 về đề 

nghị chỉnh lý, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm tạo điều kiện 

cho người dân yên tâm sản xuất và tạo điều kiện việc quản lý đất đai của địa 

phương. 

II. Tiến độ thực hiện kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 39/BC-

HĐND ngày 08/7/2020 

Qua xem xét Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh 

về kết quả triển khai thực hiện các nội dung thẩm tra, giám sát của HĐND tỉnh 

về trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, Thường trực 

HĐND tỉnh nhận thấy có 8 nội dung Thường trực HĐND tỉnh đề nghị tại Báo 

cáo số 39/BC-HĐND ngày 08/7/2020 đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt 

điểm cụ thể:  

(1) Kiến nghi ̣của cử tri về yêu cầu khảo sát và giải quyết dứt điểm bất cập 

taị ̣ khu tái điṇh cư ĐT617 và khu dân cư Chơ ̣Traṃ xa ̃Tam Hiệp. 

(2) Khắc phuc̣ việc gây ô nhiêm̃ môi trường taị khu vưc̣ Nghiã trang nhân 

dân xa ̃Bình Dương và các xa ̃Duy Hải, Duy Nghiã, huyên Duy Xuyên. 

(3) Về đề nghi ̣các ngành liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá thưc̣ traṇg 

để có biện pháp khắc phuc̣ việc ô nhiêm̃ nguồn nước do khai thác vàng taị Baĩ 

Cao, ̣ xa ̃Trà Bui (vùng giáp ranh giữa xa ̃Trà Bui với các xa ̃Phước Kim, Phước 

Thành, huyện Phước Sơn). 

(4) Đề nghi ̣chỉ đaọ, giám sát việc xử lý saṭ lở, bồi lấp ruộng của một số 

hộ dân và công tác hoàn thổ, cải taọ môi trường sau khai thác đất san lấp taị đồi 

Núi Vũ, xa ̃Tam Lộc, huyện Phú Ninh của Công ty TNHH Dic̣h vu ̣Thương maị 

- Sản xuất - Xây dưṇg Đông Mê Kông. 

(5) Tổ chức kiểm tra, giám sát để đánh giá toàn diện tác động đến môi 

trường: Rừng, đất, nước đối với việc đầu tư xây dưṇg các công trình thủy điện. 

(6) Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoàn thổ, cải taọ phuc̣ hồi môi 

trường sau khai thác đất nguyên liệu tại đồi Trà Quân, xa ̃Tam Xuân 1, huyện 

Núi Thành. 

(7) Xử lý chồng lấn quy hoac̣h rừng sản xuất và rừng phòng hộ. 
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(8) Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các nhà máy xử lý rác theo quy hoac̣h taị 

Hội An. 

Đề nghị UBND tỉnh nghiêm túc trong tiếp thu, chỉ đạo giải quyết dứt 

điểm các nội dung cử tri kiến nghị. Báo cáo kết quả thực hiện tại phiên họp 

Thường trực HĐND tỉnh tháng 02/2021. 

III. Đánh giá chung 

1. Kết quả đạt được 

Sau khi tiếp nhận ý kiến cử tri, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, tổ chức 

nghiên cứu tiếp thu, trả lời cơ bản đầy đủ, rõ ràng về những vấn đề cử tri kiến 

nghị; kịp thời chấn chỉnh các vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý nhà nước. 

Thường trực HĐND, UBND tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời 

trong việc tổng hợp, trả lời. Các ngành và địa phương tiếp thu nghiêm túc các 

vấn đề cử tri phản ánh, đề ra nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà 

nước trên các lĩnh vực. 

2. Tồn tại, hạn chế: 

Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết còn nhiều nội dung trả lời chung 

chung, chưa trọng tâm; chưa đề ra giải pháp và lộ trình, thời gian cụ thể. 

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc của UBND tỉnh đối với các sở, 

ngành, địa phương trong triển khai thực hiện chỉ đạo giải quyết kiến nghị cử tri 

chưa kịp thời, quyết liệt.  

 Công tác phối hợp giữa các sở, ngành với các địa phương đôi lúc, đôi nơi 

chưa thực sự chặt chẽ, đồng bộ. 

3. Nguyên nhân 

Nội dung kiến nghị liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh 

tế - xã hội, trong khi đó, việc xem xét, giải quyết, trả lời chỉ được thực hiện 

trong một thời gian ngắn giữa hai kỳ họp HĐND nên chất lượng giải quyết, trả 

lời còn những hạn chế nhất định. 

Những kiến nghị liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất là những 

vấn đề cần có thời gian, nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên 

chưa thể giải quyết đầy đủ, kịp thời những yêu cầu bức thiết cử tri đặt ra. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến và thông tin kết quả giải quyết kiến nghị 

của cử tri trên các phương tiện thông tin đại chúng còn hạn chế, cùng một kiến 

nghị đã được trả lời, giải quyết nhưng cử tri ở địa phương khác vẫn kiến nghị. 

IV. Kiến nghị 

1. UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền 

nêu và các nội dung đã giao cho các sở ngành đang trong quá trình triển khai 

thực hiện; xem xét có hình thức xử lý trách nhiệm đối với những cơ quan liên 

quan chậm trễ hoặc không giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Báo cáo tiến 

độ và kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021. 
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2. Các ban của HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện chỉ đạo 

của HĐND, UBND tỉnh trong trả lời, giải quyết ý kiến cử tri, thực hiện tốt chức 

năng đại diện của cơ quan dân cử. Kịp thời tham mưu, đề xuất Thường trực 

HĐND tỉnh tổ chức các phiên giải trình, chất vấn liên quan việc thực hiện kiến 

nghị cử tri, đảm bảo giải quyết thấu đáo, hiệu quả. 

3. HĐND, Thường trực HĐND tỉnh chọn lọc một số nội dung giao Tổ đại 

biểu HĐND tỉnh tiến hành khảo sát thực tế, giám sát việc tiếp thu, giải quyết của 

UBND các cấp. 

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX . Kính trình HĐND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Các ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV; 

- Lưu VT, TH (Yến). 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Việt Cường 
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