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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƢƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1027 /KH-UBND

Hải Dương, ngày31 tháng 3 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức cách ly địa bàn tỉnh Hải Dƣơng
theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tƣớng Chính Phủ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2012/QH13 ngày 19
tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày
21/11/2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày ngày 30/9/2010 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền
nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch
đặc thù trong thời gian có dịch;
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ
về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;
Căn cứ Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 22/01/2020 của ủy ban nhân
dân tỉnh Hải Dương về đáp ứng với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của vi rut Corona;
Để chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh
COVID-19 trên địa bàn tỉnh, theo đề nghị của Công an tỉnh Ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành Kế hoạch phong tỏa, cách ly địa bàn cấp xã, huyện, tỉnh để phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và nghiêm túc, khẩn trương thực hiện các chỉ
đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và
các chỉ đạo có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
2. Chủ động triển khai thực hiện các biện pháp để kiểm soát, phòng chống
lây lan dịch bệnh, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện duy trì và phát triển
kinh tế, xã hội trên địa bàn.
3. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng,
chống dịch bệnh, phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đơn vị và chính
quyền địa phương kiểm soát không để dịch bệnh lây lan.
4. Cách ly, các thôn, xã, huyện, tỉnh Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch Covid-19, không để dịch lây lan.

2

5. Các lực lượng được huy động tham gia Kế hoạch phải nêu cao tinh thần
trách nhiệm, chấp hành nghiêm mệnh lệnh chỉ huy, ứng xử vãn hóa khi thi hành
công vụ; chủ động phối hợp chặt chẽ với để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP
1. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh họp khẩn cấp để triển
khai các biện pháp cấp bách cách ly xử lý dịch bệnh, phân công nhiệm vụ cho
các thành viên Ban chỉ đạo và triển khai thực hiện.
2. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cách ly địa bàn, thông báo rộng rãi trên
các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương về cách ly.
3. Nhanh chóng kiểm tra, xác minh toàn bộ số công dân cư trú trên địa
bàn cách ly; khảo sát, lên sơ đồ, xác định các tuyến đường ra, vào; lập hàng rào,
thành lập các chốt kiểm soát, thực hiện khoanh vùng, cách ly đối với tất cả các
công dân địa bàn đó và quản lý chặt chẽ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ; giám
sát dịch tễ, khử khuẩn người và các phương tiện giao thông trước khi ra, vào địa
bàn.
4. Thành lập bệnh viện dã chiến, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế
bảo đảm điều trị các ca nhiễm bệnh tại địa phương, làm tốt công tác vệ sinh môi
trường, thu gom chất thải, tránh để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng;
5. Tiến hành tiêu độc, khử trùng toàn bộ các khu dân cư trong vùng cách
ly và các vùng giáp ranh.
6. Tổ chức tốt công tác truyền thông để nhân dân nhận thức đúng về tình
hình dịch bệnh, tránh hoang mang, lo sợ, chấp hành nghiêm lệnh phong tỏa và
có tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch.
7. Bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm phục đời sống sinh hoạt
cho người dân và các đơn vị, lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực phong
tỏa, cách ly; có phương án điều tiết, ổn định thị trường; kiểm tra xử lý nghiêm
các vi phạm về chất lượng hàng hóa và gian lận thương mại.
8. Chỉ đạo các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, tiếp tục sản xuất kinh
doanh trong thời gian địa phương bị phong tỏa, cách ly.
9. Căn cứ địa giới hành chính để xác định các điểm chốt kiểm soát đường
bộ, đường sắt, đường thủy thành lập các điểm chốt kiểm soát:
- Thành phần của chốt kiểm soát: Mỗi chổt kiểm soát gồm 03 ca, mỗi ca
gồm tối thiểu 04 thành phần: Công an, Quân sự, Y tế, thanh niên hoặc dân quân
tự vệ. Tùy loại chốt và sự cần thiết có thể huy động thêm cán bộ ngành giao
thông và các lực lượng khác.
- Nhiệm vụ: kiểm soát chặt chẽ, không cho người ra, vào vùng cách ly.
Người ra, vào vùng cách ly phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương.
Nhiệm vụ cụ thể của các thành phần tham gia các chốt:
+ Công an: Trưởng chốt, phụ trách chung, kiểm soát người, phương tiện,
hàng hóa ra, vào khu cách ly.
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+ Quân đội: Kiểm soát, ghi chép, lập danh sách theo dõi 100% người,
phương tiện, hàng hóa ra, vào khu cách ly.
+ Y tế: Kiểm tra sức khỏe, đo nhiệt độ cho người được phép ra, vào khu
cách ly; hướng dẫn pha hóa chất phun tiêu độc, khử trùng các phương tiện ra
vào; hướng dẫn việc khử khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh, hướng dẫn
sử dụng khẩu trang và thu gom khẩu trang đã qua sử dụng vào nơi quy định tại
chốt kiểm soát (theo đúng quy định về kiếm soát nhiễm khuẩn).
+ Thanh niên hoặc dân quân tự vệ: Thực hiện phun tiêu độc, khử trùng
các phương tiện, hàng hóa có khả năng lây truyền dịch bệnh ra, vào khu cách ly.
- Các chốt sử dụng rào chắn, barie, máy đo thân nhiệt, dây căng, biển báo,
vật tư y tế… để thực hiện nhiệm vụ. Dựng lều bạt tại chỗ để sinh hoạt.
- Huy động bố trí lực lượng cho các chốt kiểm soát:
+ Công an: Do Công an tỉnh, huyện huy động, bố trí.
+ Bộ đội: Do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban chỉ huy QS huyện điều động.
+ Y tế: Do Sở y tế, Trung tâm Y tế huyện điều động.
+ Thanh niên hoặc dân quân tự vệ: Do UBND huyện, xã điều động.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Công an tỉnh
- Chủ trì xây dựng phương án tổ chức cách ly toàn tỉnh trình Chủ tịch
UBND tỉnh phê duyệt; chỉ đạo Công an cấp huyện, xã xây dựng phương án cách
ly địa bàn huyện, xã, phường, thị trấn, thôn, khu dân cư trình Chủ tịch UBND
huyện, thị xã, thành phố phê duyệt.
- Chủ trì phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương nhanh
chóng lập hàng rào, hình thành chốt kiểm soát, phong tỏa; phân công nhiệm vụ
cụ thể tại chốt kiểm soát; thực hiện khoanh vùng, cách ly địa bàn đã xác định để
quản lý hành chính; bảo đảm an ninh, an toàn quy trình giám sát dịch tễ, khử
khuẩn người và các phương tiện giao thông trước khi ra, vào địa bàn cách ly.
- Tổ chức rà soát, xác minh, quản lý chặt chẽ hoạt động cư trú, tạm trú của
các công dân trên địa bàn bị cách ly; rà soát, phối hợp với UBND các địa
phương kiểm soát và thực hiện các biện pháp cách ly đối với những người có
nguy cơ nhất là những bệnh nhân và người có qua bệnh viện Bạch Mai kể từ
10/3/2020 đến nay.
- Phối hợp với ngành y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt
chẽ dịch bệnh; bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp
mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh. Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường
hợp tung tin không đúng về tỉnh hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng.
- Quản lý, nắm chắc, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn bị cách ly.
- Nghiên cứu làm thẻ ra vào cho các đối tượng được cấp phép, quán triệt
công tác quản lý các đối tượng được ra vào cho các chốt kiểm soát.
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- Sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khi có tình huống phát sinh.
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Chủ trì báo cáo, đề xuất Bộ tư lệnh Quân khu 3 chi viện lực lượng quân
y, phương tiện, vật tư y tế tại bệnh viện dã chiến; triển khai lực lượng phòng hóa
và phương tiện chuyên dụng tiến hành phun hóa chất khử trùng, diệt khuẩn tại
bệnh viện dã chiến, khu vực cách ly.
- Chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Công an tiến hành phong tỏa, cách
ly và bảo đảm an ninh trật tự khu vực có dịch.
- Phối hợp với Sở Y tế thành lập bệnh viện dã chiến ngay trong khu vực
cách ly, thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh tại các
khu vực dân cư còn lại của địa bàn bị cách ly.
- Cử lực lượng tiến hành phun thuốc khử trùng, diệt khuẩn tại các khu vực
cách ly, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
- Chủ trì huy động lực lượng, phương tiện vận chuyển, cách ly những
trường hợp dương tính, các trường hợp tiếp xúc gần với vi rút COVID-19.
- Chủ trì phối hợp bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ.
- Sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi có tình huống phát sinh.
3. Sở Y tế
- Chủ trì xây dựng phương án tổ chức cách ly, xét nghiệm, điều trị đối với
các công dân trong vùng bị cách ly.
- Tham mưu và trực tiếp chi đạo các đơn vị y tế trên địa bàn Tỉnh và địa
bàn bị cách ly triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên cập
nhật, tổng hợp tình hình dịch trong nước và trên địa bàn tỉnh, thường xuyên báo
cáo lãnh đạo Tỉnh và Bộ Y tế đế tăng cường lực lượng, phương tiện bảo đảm tốt
phòng, chống dịch bệnh ở các cấp độ.
- Chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai bệnh viện dã
chiến, thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh tại khu vực
cách ly.
- Hướng dẫn lực lượng chức năng địa bàn bị cách ly thực hiện nghiêm
việc giám sát, phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm; quản lý chặt chẽ các
trường hợp nhiễm bệnh, giám sát, cách ly tại gia đình, tại cơ sở y tế địa phương;
công tác vệ sinh môi trường trong phòng chống dịch bệnh tại địa bàn cách ly.
- Phối hợp các cơ quan báo chí và các cơ quan liên quan thực hiện công
tác truyền thông phòng chổng dịch bệnh; quản lý thông tin liên quan đến tình
hình dịch bệnh.
- Tổng hợp nhu cầu kinh phí, trang thiết bị, phương tiện phòng hộ cho đội
ngũ bác sĩ, tình nguyện viên phòng chống dịch tại địa bàn bị cách ly trình cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt; điều phối nguồn dự trữ thuốc, vật tư, hóa chất và
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đề xuất mua bổ sung trường hợp dịch bệnh kéo dài hoặc bùng phát trên diện
rộng.
4. Sở Công Thƣơng
- Phối hợp với UBND địa bàn bị phong tỏa thống kê chi tiết nhu cầu nhu
yếu phẩm, ký hợp đồng với các nhà cung cấp hàng hoá cung ứng hàng hoá tận
nơi vùng dịch. Không để thiếu trong bất kỳ tình huống nào kể cả trường hợp kéo
dài; thống nhất phương án vận chuyển, tập kểt, phân phối hàng hoá, thực phẩm
đảm bảo khoảng cách, vệ sinh dịch tễ, khử khuẩn người, phương tiện vận
chuyển khi ra, vào địa phương; Theo dõi sát sao diễn biến cung – cầu hàng hóa
khu vực cách ly, lên phương án điều phối, kịp thời hỗ trợ, đảm bảo duy trì hoạt
động sản xuất kinh doanh trong vùng cách ly.
- Phối hợp với chính quyền địa phương thiết lập hệ thống các điểm bán
hàng bình ổn giá hoặc thành lập Đội bán hàng lưu động cho các thôn, khu phố
vùng dịch; Có phương án cung ứng hàng hoá bổ sung cho các khu vực lân cận
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tìm nguồn cung ứng khẩu trang phục vụ
phòng chống dịch.
- Phối hợp với Cục quản lý thị trường, ủy ban nhân dân địa phương bị
cách ly và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm về chất lượng hàng hóa và gian lận thương mại.
5. Sở Giao thông vận tải
- Huy động phương tiện chở hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân
theo đề nghị của địa phương bị phong tỏa.
- Phối hợp với Bộ Chi huy Quân sự tỉnh sẵn sàng bảo đảm lực lượng,
phương tiện tham gia tiếp nhận, vận chuyển công dân theo chỉ đạo của Ủy ban
nhân dân tinh.
- Cử lực lượng phối hợp với Công an Tỉnh kiểm soát, phân luồng giao
thông các phương tiện ra, vào, đi qua hoặc tránh địa bàn bị phong tỏa.
6. Sở Thông tin và Truyền thông; Đài phát thanh, truyền hình tỉnh.
- Tổ chức thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng,
Đài phát thanh, truyền hình tỉnh về địa điểm, thời gian cách ly để nhân dân biết,
chủ động không đi vào vùng cách ly.
- Nắm tình hình dư luận, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân
nắm rõ tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống của chính quyền, đề
cao trách nhiệm bản thân trong việc tự phòng, tránh dịch bệnh.
- Phối hợp với Sở Y tế, tuyên truyền để người dân không quá hoang
mang, lo lắng, mất bình tĩnh, nhưng không chủ quan, lơ là, phải nghiêm túc thực
hiện khai báo y tể và tham gia tích cực khám, sàng lọc, cách ly, theo dõi và thực
hiện xét nghiệm.
- Phối hợp Công an tỉnh đấu tranh, bác bỏ các thông tin sai lệch làm ảnh
hưởng tới sự ổn định, an ninh trật tự, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của nhân
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dân, nhất là trên Internet, mạng xã hội; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
pháp luật về an ninh thông tin và an ninh mạng.
- Chỉ đạo huyện (hoặc xã) bị phong tỏa tổ chức hệ thống loa phát thanh tại
các điểm chốt, Bệnh viện dã chiến, Trung tâm y tế, khu dân cư để tăng cường
công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.
- Phối hợp các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc trên
địa bàn bị phong tỏa và toàn tình.
7. Sở Tài chính
- Đề xuất bảo đảm đủ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch. Ưu
tiên cấp kinh phí mua sắm bổ sung thuốc, vật tư, hoá chất, phương tiện đáp ứng
phương án phong tỏa, phòng chống dịch.
- Đề xuất thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức,
người lao động trong các cơ sở y tế và các cơ quan đơn vị tham gia công tác
phong tỏa phòng chống dịch.
8. Các sở, ngành, địa phƣơng, đơn vị trên địa bàn tỉnh
- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, phạm vi được giao khẩn trương hoàn
thiện phương án ứng phó; phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi, chỉ
đạo các phòng, ban, ngành về công tác phòng dịch bệnh COVID-19.
- Sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khi có tình huống phát sinh.
9. Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội
- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham
gia phòng, chống dịch.
- Vận động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong triển
khai phòng, chống dịch của Tỉnh và phục vụ cách ly phòng dịch.
10. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dƣơng
- Phát động đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia các chốt phòng,
chống dịch.
- Chỉ đạo các Huyện đoàn huy động lực lượng thanh niên tình nguyện, lập
danh sách gửi về Ban Chỉ đạo (qua Công an tỉnh) để tập hợp, phân công.
10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Trên cơ sở Kế hoạch này nhanh chóng tiến hành các biện pháp các ly
toàn bộ địa bàn các thôn, khu dân cư, xã, phường trên địa bàn phụ trách. Phát
huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” triển khai kiên quyết, đồng bộ các giải
pháp trong phòng, chống dịch bệnh COVID- 19.
- Thành lập các tổ tự quản do các đồng chí cựu chiến binh hoặc bí thư chi bộ
thôn, khu dân cư làm tổ trưởng và các đoàn viên, hội viên các đoàn thể, những
người dân tình nguyện là thành viên có đủ khả năng quán xuyến toàn bộ các hộ
gia đình trên địa bàn, quy định rõ trách nhiệm: Tuyên truyền, vận động người
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dân chấp hành cách ly các gia đình; Phối hợp Công an và Sở y tế giám sát chặt
chẽ việc tuân thủ các biện pháp cách ly tại cộng đồng.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ
phòng chống dịch trên địa bàn; khai báo y tế để lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức
khỏe cho người dân một cách có hệ thống; thường xuyên nắm chắc tình hình
tạm trú, tạm vắng của người dân trên địa bàn, đặc biệt là các trường hợp có dấu
hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh để kiểm soát nghiêm ngặt.
- Chủ động ứng phó với các tình huống, hạn chế thấp nhất số người mắc,
không để dịch lây lan rộng; hạn chế số người tử vong; bố trí khu vực cách ly,
điều trị cho bệnh nhân.
- Chủ động phối hợp với ngành y tế và các sở ngành, các địa phưong bạn
trong việc triển khai các hoạt động, bảo đảm cung cấp phương tiện, vật tư,
thuốc, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
- Chỉ đạo, triển khai công tác quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các
trường hợp cách ly tại nhà, tại nơi làm việc.
- Chỉ đạo cơ sở (xã, phường, thôn, khu, ...), cơ quan, tổ chức, doanh
nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt việc cách ly theo quy định; tiến hành nghiêm
việc khai báo lưu trú, chỉ đạo xử lý kiên quyết các trường hợp không chấp hành
hoặc có hành vi chống đối lệnh phong tỏa và các quy định về phòng chống dịch
bệnh. Trường hợp đặc biệt khi ra khỏi địa bàn phải tiến hành khai báo, xét
nghiệm y tế và được sự cho phép của cơ quan chức năng (có giấy ra vào địa
bàn) đồng thời giám sát chặt chẽ.
- Rà soát toàn bộ vật chất, phương tiện trên địa bàn có khả năng đáp ứng,
sẵn sàng trưng dụng phục vụ bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch bệnh.
- Chỉ đạo lựa chọn địa điểm thiết lập các điểm bán hàng bình ổn giá; bố trí
nhân lực phối hợp, hỗ trợ đơn vị cung ứng vận chuyển hàng hóa và các biện
pháp đảm bảo vệ sinh dịch tễ trong khu vực bị phong tỏa, cách ly.
- Chỉ đạo các giải pháp đồng bộ bảo đảm vừa phong tỏa, cách ly, vừa tiến
hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm phát triển kinh tế, an sinh xã hội
và phòng, chống dịch bệnh.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Giao Giám đốc Công an tỉnh chủ trì chỉ đạo xây dựng Phương án cách ly
theo các cấp tỉnh và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; Giao UBND các
huyện, thị xã, thành phố phê duyệt phương án cách ly cấp huyện, xã, thôn.
- Trên cơ sở nội dung nhiệm vụ được phân công, thủ trưởng các sở,
ngành, đoàn thể, địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực
hiện, gửi về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo;
lập danh sách lực lượng tham gia các chốt cấp tỉnh (theo Phương án của Công
an tỉnh về cách ly toàn tỉnh) gửi về Công an tỉnh trước 17h ngày 31/3/2020 để
phân công thực hiện.
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Trên đây là Kế hoạch cách ly địa bàn cấp thôn, cấp xã, cấp huyện và toàn
tỉnh để chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-I9 tại tỉnh Hải Dương.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các sở,
ngành, đoàn thể, địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tinh, Ban Chỉ
đạo cấp tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- BCĐTW PCD (báo cáo);
- VPCP, Bộ Y tế, BCA, BQP (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tình (báo cáo);
- Lãnh đạo UBND tinh;
- Các Ban XD Đảng;
- MTTQ và các TCCTXH;
- Các Sở, Ban, ngành;
- HU, HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Phòng KGVX (Phượng);
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Dƣơng Thái

