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BÁO CÁO
Tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của Thường trực,

 2 ban HĐND huyện năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
(Báo cáo tại Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX)

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 
2015, Thường trực HĐND huyện báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của 
Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND huyện năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng 
tâm năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp
Năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã chủ trì phối hợp chặt chẽ với 

UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, 2 Ban HĐND huyện chuẩn bị các điều 
kiện tổ chức 02 kỳ họp (kỳ họp thường kỳ giữa năm và kỳ họp thường kỳ cuối 
năm 2022) HĐND huyện khóa XX đáp ứng yêu cầu, đảm bảo đúng quy trình 
theo Luật định. 

- Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022)- HĐND huyện 
khóa XX: kỳ họp đã xem xét 11 báo cáo, tờ trình của UBND huyện về các nội 
dung phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; báo cáo kết quả hoạt động, 
kết quả giám sát của Thường trực HĐND và 2 Ban HĐND huyện, tờ trình về 
chương trình hoạt động giám sát năm 2023 của HĐND huyện, báo cáo thẩm tra 
của 2 Ban HĐND huyện; Báo cáo của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân, 
Chánh án toà án nhân dân, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện về 
kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân, toà án nhân dân, thi hành án dân 
sự huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo 
cáo của Ủy ban MTTQ huyện về tổng hợp ý kiến kiến nghị của cư tri trước kỳ 
họp thứ 4 HĐND huyện; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về hoạt 
động của MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 
và một số nội dung về công tác cán bộ theo luật định …

Kỳ họp thứ 4 thông qua 05 Nghị quyết: Nghị quyết về tình hình thực hiện 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ 
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yếu 6 tháng cuối năm 2022. Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2021. 
Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 
2022. Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện do thực 
hiện bàn giao Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện. Nghị quyết về 
chương trình hoạt động giám sát năm 2023 của HĐND huyện.

- Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường kỳ cuối năm) HĐND huyện khóa XX: 
Kỳ họp dự kiến xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND huyện về: kết quả thực 
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện dự toán ngân sách 
địa phương; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công ngân sách địa phương; kết 
quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất; kết quả thực hiện chương trình mục tiêu 
Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; tình hình an ninh, chính trị - trật tự 
an toàn xã hội; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công 
dân năm 2022; kế hoạch năm 2023; dự kiến phương án điều chỉnh quy hoạch sử 
dụng huyện Gia Lộc đến năm 2030. Báo cáo kết quả hoạt động, kết quả giám sát 
của Thường trực HĐND và 2 Ban HĐND huyện, báo cáo thẩm tra của 2 Ban 
HĐND huyện; Báo cáo của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân, Chánh án toà 
án nhân dân, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện về kết quả công 
tác của Viện kiểm sát nhân dân, toà án nhân dân, thi hành án dân sự huyện năm 
2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện về 
tổng hợp ý kiến kiến nghị của cư tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện; Thông 
báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về hoạt động của MTTQ huyện tham 
gia xây dựng chính quyền năm 2022 và một số nội dung khác theo luật định …

Kỳ họp thứ 5 dự kiến thông qua 07 Nghị quyết: Nghị quyết về kết quả 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2023. Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa 
phương năm 2023. Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư công năm 2023. Nghị 
quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2023 của HĐND huyện. Nghị 
quyết về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2021. Nghị 
quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (nguồn vốn ngân sách 
huyện). Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư 
năm 2023. 

Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND có nhiều cải tiến và đổi mới, 
chất lượng tiếp xúc cử tri, công tác xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị 
quyết được nâng cao. Nội dung trình tại kỳ họp đều được giao cho 2 Ban HĐND 
huyện thẩm tra để cung cấp nhiều thông tin có tính phản biện, tạo thuận lợi cho 
các đại biểu HĐND huyện xem xét, quyết nghị tại các kỳ họp.

Thường trực HĐND huyện đã tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến đối 
với báo cáo kết quả hoạt động của 03 cơ quan: Viện kiểm sát nhân dân, Toà án 
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nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện và các báo cáo của thường trực 
HĐND huyện.

Công tác điều hành kỳ họp của Chủ tọa tiếp tục được đổi mới, dân chủ, 
đúng luật và phát huy trí tuệ của đại biểu HĐND (tạo điều kiện cho nhiều đại 
biểu đóng góp ý kiến, dành nhiều thời gian cho việc chất vấn và trả lời chất 
vấn).

Công tác thông tin tuyên truyền về kỳ họp được chú trọng, các kỳ họp 
thường kỳ được tổ chức từ 1,5 đến 2 ngày được truyền thanh ở các phiên họp 
khai mạc, bế mạc, chất vấn, trả lời chất vấn để cư tri theo dõi, giám sát. 

2. Hoạt động giám sát
Thực hiện kế hoạch giám sát năm 2022 theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND 

ngày 2/7/2021 về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân 
huyện. Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện đã triển khai thực 
hiện, cụ thể như sau:

2.1. Giám sát thường xuyên
Đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết: Sau kỳ họp thứ 3 

HĐND huyện khoá XX, Thường trực HĐND huyện đã tập trung đôn đốc, giám 
sát việc thể chế hoá các nghị quyết HĐND huyện. Sau khi các nghị quyết được 
ban hành, UBND huyện đã kịp thời thể chế hoá bằng các quyết định, kế hoạch 
cụ thể về giao nhiệm vụ cho các cơ quan, UBND các xã, thị trấn, để các đơn vị 
chủ động thực hiện ngay từ đầu năm 2022. 

Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát qua văn bản, giám sát 
thông qua việc tham dự các phiên họp, tham gia với UBND huyện, lãnh đạo 
UBND huyện trong việc chỉ đạo, điều hành, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm 
quyền về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng theo 
Nghị quyết của HĐND huyện; giám sát công tác triển khai thực hiện phòng 
chống dịch covid- 19 trên địa bàn huyện; giám sát kết quả việc giải quyết ý kiến, 
kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 và kỳ họp thứ 4 HĐND huyện. Thông 
qua đó giúp cho hoạt động thẩm tra của các Ban đối với các báo cáo, dự thảo nghị 
quyết của UBND huyện và các cơ quan của huyện trình kỳ họp HĐND huyện có 
chất lượng hơn. 

2.2. Giám sát chuyên đề

Thường trực HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát 
chuyên đề về: Công tác hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây 
dựng nông thôn mới, trọng tâm là việc thanh toán nợ XDCB tại các địa phương 
tại các xã, thị trấn và Kết quả thực hiện Kết luận sau thanh tra và giải quyết đơn thư 
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khiếu nại, tố cáo của công dân từ năm 2020 đến nay tại cơ quan Thanh Tra, phòng 
Tài nguyên và Môi trường huyện cùng 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hai ban HĐND huyện tổ chức 04 cuộc giám sát: Giám sát công tác thu 
gom, vận chuyển, chôn lấp rác thải sinh hoạt tại phòng Tài nguyên và Môi 
trường và một số xã, thị trấn. Giám sát hoạt động thu, chi các khoản thu, góp 
trong năm học 2021-2022 tại phòng Giáo dục và Đào tạo và một số trường trên 
địa bàn huyện. Giám sát việc xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của UBND 
các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026. Giám sát việc xây dựng và tổ chức thực 
hiện chương trình giám sát hằng năm của thường trực và 2 ban HĐND một số 
xã, thị trấn trong huyện.

3. Công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư

Thường trực HĐND huyện đã xây dựng Quy chế tiếp công dân của 
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa 
XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân của HĐND, đại biểu 
HĐND các cấp huyện Gia Lộc, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Năm 2022, Thường trực 
HĐND và các đại biểu HĐND thực hiện tiêp công dân theo kế hoạch. Thường 
trực HĐND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ 01 tháng 01 lần vào thứ 3 tuần 
thứ 4 trong tháng; đã tiếp 10 ngày với 60 lượt công dân. Tiếp nhận 4 đơn đề 
nghị, đã chuyển các cơ quan liên quan giải quyết được 4 đơn, đạt tỷ lệ 100%.  

4. Công tác đại biểu:

Số lượng đại biểu HĐND huyện đến nay là 33 đại biểu, giữ nguyên so với 
đầu nhiệm kỳ. 

Trước các kỳ họp thường kỳ HĐND huyện (giữa năm, cuối năm 2022), 
Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức 
tiếp xúc cử tri tại 8 đơn vị bầu cử HĐND huyện để báo cáo nội dung, chương 
trình các kỳ họp HĐND huyện tới cử tri trên địa bàn. Hoạt động tiếp xúc cử tri 
của các tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện được tổ chức theo đúng thời gian quy 
định. Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri tại 8 đơn vị bầu cử, nhiều ý kiến, kiến 
nghị của cử tri đã được đại biểu tiếp thu, giải trình ngay tại buổi tiếp xúc hoặc 
được tổng hợp đầy đủ về Thường trực HĐND huyện để chuyển các cơ quan 
chức năng trả lời và báo cáo tại kỳ họp. Các đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt 
công tác tiếp dân tại đơn vị bầu cử theo phân công của thường trực HĐND 
huyện.

5. Công tác phối hợp
- Thường trực HĐND huyện tham dự các phiên họp, cuộc họp của UBND 

huyện và tham gia ý kiến trực tiếp với UBND huyện trong công tác chỉ đạo, điều 



5

hành, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, nhất là trong công tác chỉ đạo 
phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

- Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ 
huyện tổ chức: Hội nghị tiếp xúc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri 
huyện trước kỳ họp thứ 3,4 Quốc hội khóa XV tại UBND Quang Minh và 
Nhà văn hóa trung tâm huyện Gia Lộc với đại diện cử tri các xã, thị trấn. 
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tiếp thu, tổng hợp đầy đủ gửi các cấp, 
các ngành có liên quan để xem xét, giải quyết.

- Thường trực mời lãnh đạo các Ban HĐND huyện, đại diện Thường trực 
Ủy ban MTTQ, lãnh đạo một số phòng chuyên môn của UBND huyện tham gia 
các cuộc giám sát. Mời đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ huyện tham dự 
các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện, các cuộc họp liên tịch 
trước các kỳ họp để trao đổi và có ý kiến kịp thời về các vấn đề cử tri, địa 
phương quan tâm.

- Thông báo tình hình và kết quả hoạt động của Thường trực HĐND 
huyện với Ủy ban MTTQ huyện theo quy chế hoạt động giữa Thường trực 
HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ huyện.

- Công tác điều hòa, phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND với các 
Ban HĐND được coi trọng; duy trì Hội nghị giao ban hàng tháng giữa Thường 
trực và 2 Ban HĐND huyện.

- Tham dự các cuộc giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực, 
các Ban HĐND tỉnh khi đoàn làm việc với UBND huyện và một số cơ quan, địa 
phương trong huyện. 

- Hướng dẫn HĐND các xã, thị trấn tổ chức thành công các kỳ họp theo 
Luật định.

6. Hoạt động khác

- Tham dự các buổi giao ban của Thường trực HĐND tỉnh với Thường 
trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã tại tỉnh và tại huyện Ninh Giang.

- Thường trực và hai Ban HĐND tham dự lớp tập huấn về công tác giám 
sát ngân sách do HĐND tỉnh tổ chức, tham dự tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm 
hoạt động của HĐND các cấp.

- Phối hợp cùng trường chính trị tỉnh Hải Dương mở lớp bồi dưỡng cho 
453 địa biểu HĐND cấp xã tại nhà Văn hóa Trung tâm huyện Gia Lộc, đăng ký 
cho 33 đại biều HĐND cấp huyện tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng tại Nhà văn 
hóa Xứ đông do HDDND tỉnh tổ chức.
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II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND huyện khóa XX đã có nhiều 
đổi mới, đi vào nề nếp, thành viên của các Ban đều thực hiện tốt vai trò, trách 
nhiệm của mình, tích cực tham gia các hoạt động của Ban.

Thường trực HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn theo luật định và chương trình công tác đã đề ra; Chủ động trong việc chỉ 
đạo, điều hòa, phối hợp với các Ban HĐND huyện, tránh được sự chồng chéo 
trong hoạt động. Hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, giám 
sát tại các kỳ họp tiếp tục được đổi mới về nội dung và hình thức.

Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND được quan tâm, có nhiều cải 
tiến và thực hiện đúng theo luật định. Tại các kỳ họp báo cáo được trình bày tóm 
tắt rút ngắn thời gian trình bày (báo cáo đầy đủ được gửi trước để đại biểu nghiên 
cứu), dành thời gian thảo luận, chất vấn tại tổ và tại hội trường.

Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 
huyện được đảm bảo thường xuyên và chặt chẽ, thực hiện tốt các công việc 
thuộc chức năng và thẩm quyền.

2. Tồn tại, hạn chế

Một số đại biểu HĐND huyện chưa dành thời gian thích đáng để thực 
hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND. Một số đại biểu HĐND huyện tham gia lần 
đầu nên kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động chưa nhiều, còn lúng túng, 
chưa phát huy hết vai trò đại biểu tại kỳ họp, hội nghị.

Hoạt động giám sát, khảo sát chưa nhiều; công tác tổ chức các hội nghị 
chuyên đề, hội nghị chất vấn và trả lời chất vấn chưa được diễn ra.

Việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát còn 
hạn chế.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện

Thường trực và 2 Ban HĐND huyện đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, cụ 
thể hóa các nghị quyết của HĐND huyện tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp thứ 5 HĐND 
huyện, khóa XX như: Nghị quyết về thông qua điều chỉnh quy hoạch vùng 
huyện Gia Lộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về thông qua 
Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Gia Lộc; Nghị quyết về thực 
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội năm 2023; Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2023; Nghị 
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quyết về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023, … để các ngành, địa 
phương chủ động và triển khai.

2. Hoạt động giám sát

Thường trực HĐND huyện, 2 Ban HĐND huyện thực hiện giám sát 
thường xuyên: việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND, giám sát các 
quyết định của UBND, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 
và các công việc thường xuyên của UBND, các ngành của huyện.

Căn cứ vào Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2023 của 
HĐND huyện. Thường trực, 2 Ban HĐND huyện xây dựng kế hoạch và nội 
dung giám sát đảm bảo hiệu quả, theo luật định.

 Điều hòa, phối hợp hoạt động của 2 Ban HĐND huyện trong việc thực hiện 
giám sát theo Nghị quyết của HĐND huyện, tránh sự chồng chéo trong hoạt động.

3. Chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND huyện

Thường trực HĐND huyện chủ động phối hợp với UBND huyện, 
UBMTTQ huyện huyện chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức tốt các kỳ họp thường 
kỳ (giữa năm và cuối năm) và kỳ họp chuyên đề (nếu có) năm 2023 theo luật định. 
Tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp, hoạt động giám sát, chất vấn tại kỳ họp.

4. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư

Thực hiện theo Kế hoạch tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân của HĐND, đại biểu HĐND 
các cấp huyện Gia Lộc, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thực hiện lịch tiếp công dân 
định kỳ của Thường trực, đại biểu HĐND huyện. Việc giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo của công dân được giải quyết đảm bảo đúng quy định của 
pháp luật.

5. Duy trì nề nếp phiên họp Thường trực HĐND huyện

Chỉ đạo việc xây dựng nội dung, chương trình phiên họp hàng tháng, đảm 
bảo chất lượng để tiến hành thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm 
vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND huyện theo luật định.

6. Công tác khác

- Rà soát, kiểm tra và tổng hợp việc ban hành Nghị quyết của HĐND các 
xã, thị trấn tại kỳ họp cuối năm 2022.

- Duy trì tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện và 
Thường trực HĐND các xã, thị trấn theo quy định. Tăng cường tổ chức các Hội 
nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện; 
các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của thường trực HĐND huyện.
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- Phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc 
hội, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn.

- Chỉ đạo cho hoạt động biên tập, xây dựng nội dung tin bài cho Cổng 
thông tin điện tử của huyện đảm bảo chất lượng, giúp cho đại biểu HĐND các 
cấp, cử tri trong huyện nắm bắt được tình hình hoạt động của HĐND và các văn 
bản của Trung ương, của Tỉnh.

Trên đây là Báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của Thường 
trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023./.

 

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VP, CVBT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Thị Thu


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-12T16:40:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc<ubndhuyen.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-12T16:41:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc<ubndhuyen.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-12T16:41:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc<ubndhuyen.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




