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BÁO CÁO  

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP  

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 110/2004/NĐ-CP VÀ NGHỊ 

ĐỊNH SỐ 09/2010/NĐ-CP 

1. Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về văn thư 

a) Soạn thảo và ban hành văn bản: Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh thực hiên 

việc soạn thảo và ban hành các văn bản theo đúng hướng dẫn quy định tại Thông tư 

số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ.  

Từ năm 2016 đến nay áp dụng phần mềm quản lý văn bản, nên quy trình văn 

bản được thực hiện trên phần mềm và được thực hiện song song 02 hình thức ( văn 

bản điện tử, văn bản giấy) nên quy trình soạn thảo, ban hành văn bản được triển khai 

như sau: 

(1) Chuyên viên soạn thảo trình Lãnh đạo phòng; 

(2) Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định dự thảo văn bảnchuyển Chánh văn 

phòng; 

(3) Chánh văn phòng duyệt thể thức chuyển văn thư; 

(4) Cán bộ Văn thư có trách nhiệm trình văn bản cho Lãnh đạo huyện ký duyệt 

(theo phân công tại Quy chế làm việc của UBND huyện); 

(5)Lãnh đạo UBND huyện sẽ xem xét, ký duyệt văn bản; 

Tất cả các Văn bản sau khi được Lãnh đạo cơ quan ký duyệt, cán bộ Văn thư có 

trách nhiệm: 

  - Kiểm tra lại thể thức, kỹ thuật trình bày Văn bản theo Thông tư 01/2011/TT-

BNV ngày 19/01/2011 và việc chuyển file điện tử qua hệ thống điện tử của UBND 

huyện; 

- Phân loại văn bản (Quyết định, Công văn, Thông báo,….) và đăng ký vào sổ, 

lấy số Văn bản đi theo biểu mẫu BM02.QTNB.VP.01 

- Nhân bản đúng số lượng theo nơi nhận; 

- Đóng dấu cơ quan, chức vụ và họ tên người ký; 

- Gửi VBĐ theo nơi nhận của VB; 
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b) Quản lý văn bản đến 

Từ năm 2016 đến hết năm 2018 có 15.797 văn bản đến 

+ Số lượng văn bản đến bình quân/năm của UBND huyện là 5.266 văn bản/ 

năm, số lượng văn bản đến bình quân/ năm của UBND xã là: 1.236 văn bản/năm. Tỷ 

lệ % văn bản đến hoàn toàn điện tử là 98%, tỷ lệ % văn bản đến giấy là 2%, tỷ lệ % 

văn bản đến điện tử kèm giấy bình quân 1 năm là 3,5%. 

+ Số lượng văn bản đến bình quân/ năm của các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND cấp huyện (không báo cáo số liệu của các cơ quan trực thuộc) là 1.432 văn 

bản/năm. Tỷ lệ % văn bản đến hoàn toàn điện tử:  98,7%, tỷ lệ % văn bản đến giấy:  

2,1%, tỷ lệ % văn bản đến điện tử kèm giấy bình quân 1 năm: 3,86%. 

- Việc tiếp nhận, đăng ký văn bản đến, trình và chuyển giao văn bản đến: Thực 

hiện trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành song song với chuyển văn bản giấy 

như sau: 

(1)  Cán bộ văn thư được giao xử lý tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và vào sổ 

văn bản đến, chuyển biểu tổng hợp và các Văn bản (bản giấy và điện tử) cho Lãnh đạo 

UBND huyện 

(2) Trình Lãnh đạo UBND huyện xem xét, chỉ đạo, yêu cầu giải quyết. Lãnh 

đạo UBND xem xét nội dung và ghi ý kiến chỉ đạo cụ thể: phân công phòng, ban, đơn 

vị chủ trì, phối hợp và lãnh đạo chịu trách nhiệm xử lý văn bản. 

(3) Cán bộ văn thư tiếp nhận lại văn bản đến từ Lãnh đạo UBND, chuyển đến 

các phòng, ban chuyên môn, đơn vị ghi rõ thời hạn xử lý (nếu có thời hạn). 

(4) Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị tiếp nhận xử lý. 

Văn bản đến của các phòng, ban, chuyên môn, đơn vị  được chuyển bằng 02 hình 

thức: Văn bản giấy và văn bản điện tử (qua mail.hatinh.gov.vn, hscvka.hatinh.gov.vn) 

ghi rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện. 

Cán bộ Văn thư vào sổ theo dõi tổng hợp Văn bản đến hằng năm 

(BM02.QTNB.VP.02) và  sổ theo dõi kết quả thực hiện của các phòng, ban chuyên môn, 

đơn vị. 

- Việc giải quyết, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến. 

Ủy ban nhân dân huyện bố trí 01 chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND vào 

sổ theo dõi thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương và 

của Lãnh đạo UBND huyện (đối với các văn bản có thời hạn (BM03.QTNB.VP.02). 

Đôn đốc các phòng, ban chuyên môn, đơn vị giải quyết đúng thời hạn quy định. Vào 

vanbanchidao.hatinh.gov.vn (Hệ thống theo dõi việc thực hiện các văn bản ban hành 
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của UBND tỉnh) và hscvka.hatinh.gov.vn  kết thúc nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn 

vị sau khi có văn bản trả lời. 

c) Quản lý văn bản đi 

- Quy định về danh mục văn bản gửi bản điện tử, văn bản điện tử gửi kèm văn 

bản giấy: Thực hiện nghiêm theo Quyết định 3301/QĐ-UBND ngày 6/11/2017 của 

UBND tỉnh về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện 

công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Quyết định số 1538/QĐ-UBND 

ngày 14/6/2018  của UBND tỉnh về quy định loại hình văn bản: gửi văn bản điện tử; 

gửi văn bản giấy và văn bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh. 

- Từ năm 2016 đến hết năm 2018 có 21.105 văn bản đi 

+ Số lượng văn bản đi bình quân/năm của UBND huyện: 7035 văn bản/năm,số 

lượng văn bản đi bình quân/ năm của UBND xã: 587 văn bản/năm. Tỷ lệ % văn bản 

đi gửi hoàn toàn điện tử 99,1%, tỷ lệ % văn bản đi gửi văn bản giấy 1,8%, tỷ lệ % 

văn bản đi điện tử gửi kèm văn bản giấy bình quân 1 năm 35%. 

+ Số lượng văn bản đi bình quân/năm của các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND cấp huyện: 1085văn bản/năm. Tỷ lệ % văn bản đi gửi hoàn toàn điện tử: 

99,4% , tỷ lệ % văn bản đi gửi văn bản giấy: 2%, tỷ lệ % văn bản đi điện tử gửi kèm 

văn bản giấy bình quân 1 năm: 24%. 

- Việc lưu văn bản đi được thực hiện như sau:  

       Bản gốc lưu tại Văn thư (Văn bản có 3 chữ ký trực tiếp, được lưu vào Sổ Văn 

bản đi cùng loại, theo thứ tự số Văn bản đến). Trong một năm nếu phát sinh nhiều 

tập thì đánh số thứ tự theo tập và theo từng tháng ở nhãn của Kẹp Văn bản đến và 

đưa vào kho lưu trữ; 

Văn phòng và các phòng chuyên môn tham mưu văn bản ban hành phải có 

trách nhiệm theo dõi, kiểm tra kết quả ban hành Văn bản đến, đặc biệt là đối với Văn 

bản ấn định thời hạn xử lý, giải quyết, phản hồi. 

Nếu Văn bản đến không gửi file điện tử thì sẽ không phát hành văn bản trên hệ 

thống điện tử. 

d) Lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan 

Hằng năm UBND huyện đều ban hành các văn bản hướng dẫn lập hồ sơ công 

việc; hiện tại phòng Nội vụ đã tham mưu UBND huyện ban hành danh mục hồ sơ cơ 

quan năm 2018, văn bản yêu cầu các đơn vị sắp xếp, hoàn thiện hồ sơ công việc theo 

danh mục đơn vị đã đăng ký để nộp vào kho lưu trữ  khi hết năm công tác. 
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Việc lập hồ sơ hiện hành cũng được quy định cụ thể trong văn thư lưu trữ của 

cơ quan; trong quá trình giải quyết công việc, lãnh đạo phòng, chuyên viên phải có 

trách nhiệm lập hồ sơ, hàng năm phải nộp hồ sơ công việc giải quyết xong về lưu trữ 

hiện hành. Hồ sơ nộp lưu tài liệu được bảo quản và không thất lạc , đảm bảo chất 

lượng. 

đ) Quản lý, sử dụng con dấu và thiết bị lưu khóa bí mật, chứng thư số trong 

công tác văn thư. 

Dấu của các cơ quan, đơn vị được giao cho cán bộ văn thư trực tiếp giữ, quản 

lý chặt chẽ, đúng quy định. Trường hợp cán bộ văn thư có lý do chính đáng xin nghỉ 

thì Chánh văn phòng HĐND-UBND giao cán bộ khác giữ và đóng dấu thay. Cán bộ 

được giao nhiệm vụ giữ dấu thay cán bộ văn thư phải chịu trách nhiệm về kết quả 

công việc của mình trong thời gian giữ dấu thay. 

Trong năm 2018 UBND huyện đã phối hợp với Công an tỉnh rà soát và kiểm 

tra lại dấu của các đơn vị trực thuộc. Các con dấu bị mòn đã được giới thiệu làm thủ 

tục cấp đổi dấu, các đơn vị bị thất lạc giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu đã được 

hướng dẫn và giới thiệu xin cấp lại.  

2. Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về công tác 

văn thư từ năm 2004 đến nay. 

 Hàng năm UBND huyện đã thành lập các Đoàn kiểm tra cải cách hành chính 

tiến hành kiểm tra cải cách hành chính tại 21 xã. Trong quá trình kiểm tra đã tiến 

hành lồng ghép nhiệm vụ kiểm tra thực hiện công tác văn thư lưu trữ. Từ 2004 đến 

nay UBND huyện đã tiến hành hơn 32 cuộc kiểm tra các xã, các ban ngành đơn vị có 

nội dung về công tác văn thư lưu trữ. 

3. Phổ biến, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết về Nghị định số 110/2004/NĐ-

CP và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP 

a) Các hình thức phổ biến, tuyên truyền Nghị định (tổ chức Hội nghị tuyên 

truyền, sao gửi văn bản, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng). 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến tuyên truyền, 

phổ biến Nghị định số 110/2004/NĐ-CP và Nghị định số 09/2010/NĐ-CPnhư: 

- Xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền tuyên truyền, phổ biến Nghị định 

số 110/2004/NĐ-CP và Nghị định số 09/2010/NĐ-CPtại các cơ quan, tổ chức trên địa 

bàn. 

- Tổ chức tập huấn Luật Lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức; sao gửi 

Nghị định số 110/2004/NĐ-CP và Nghị định số 09/2010/NĐ-CPvà các văn bản liên 
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quan gửi cán bộ, công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực làm tài liệu, cơ sở để triển 

khai thực hiện.  

- Cử cán bộ, công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực lưu trữ tham gia các lớp 

tập huấn do Sở Nội vụ tổ chức. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Lưu trữ và các văn bản được 

triển khai liên tục, cụ thể đã tổ chức tập huấn 03 lớp cho gần 300 lượt cán bộ công 

chức, viên chức tham gia.  

- Cử 02 đợt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn do Sở Nội 

vụ tổ chức. 

Ngoài ra UBND huyện đã chủ động lồng ghép việc triển khai,tuyên truyền, 

phổ biến Luật Lưu trữ và các văn bản mới qua các đợt kiểm tra cải cách  hành chính 

tại các đơn vị xã, trường học. 

Việc tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ và các văn bản pháp luật về văn thư 

lưu trữ được UBND huyện và các cơ quan, tổ chức triển khai kịp thời đã có tác dụng 

thiết thực, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về vai trò, vị trí của công 

tác văn thư lưu trữ nhất là giá trị của tài liệu lưu trữ trong đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức. 

Tập trung Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lưu trữ là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức đối 

với công tác này. 

 b) Nhận thức của các cấp, các ngành, công chức, viên chức, người lao động về 

công tác văn thư. 

Việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về văn thư lưu trữ được 

UBND huyện và các cơ quan, tổ chức triển khai kịp thời đã có tác dụng thiết thực, tạo 

được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về vai trò, vị trí của công tác văn thư 

lưu trữ nhất là giá trị của tài liệu lưu trữ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Tập trung Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lưu trữ, công tác văn thư là một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, 

viên chức đối với công tác này. 

4. Ban hành các văn bản về công tác văn thư từ năm 2004 đến nay 

UBND huyện triển khai nhiều văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

thực hiện theo chỉ đạo của Sở Nội vụ và theo hướng dẫn của Chi cục Văn thư lưu trữ 

tỉnh. Từ năm 2004 đến nay UBND huyện đã ban hành hơn 80 văn bản hướng dẫn 

thực hiện công tác văn thư, lưu trữ như: Kế hoạch về công tác văn thư, lưu trữ hàng 

năm; Quyết định về ban hành quy chế văn thư lưu trữ của UBND huyện, Quyết định 
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về ban hành danh mục hồ sơ UBND huyện hàng năm;Kế hoạch về kiểm tra, tự kiểm 

tra công tác văn thư, lưu trữ;Công văn về việc chỉnh lý, sắp xếp hồ sơ tài liệu chuẩn 

bị cho việc giao nộp vào kho lưu trữ;Báo cáo về tình hình xử lý tài kiệu tồn đọng, tích 

đống;Công văn về việc rà soát thống kê số lượng tài liệu tồn đọng, tích đống. 

5. Tổ chức bộ máy và nhân sự làm công tác văn thư hiện nay 

Tại UBND cấp huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện: 

Sau điều chỉnh địa giới hành chính chưa có công chức chuyên môn chuyên trách làm 

công tác văn thư lưu trữ, hiện tại UBND huyện đang giao cho một đồng chí Hợp 

đồng 68 phụ trách toàn bộ công tác Văn thư lưu trữ của UBND huyện, cán bộ hợp 

đồng 68 được cử tham gia các lớp bồi dưỡng do Sở Nội vụ tổ chức. Thâm niên công 

tác bình quân của người làm văn thư tại Văn phòng UBND huyện là 10 năm công tác. 

Tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ trường học) đều đã được bố trí kiêm 

nhiệm công tác văn thư.  

Huyện Kỳ Anh có 55 trường học thuộc 3 khối Mầm non, Tiểu học, THCS. 

Hiện đã có 15 trường bố trí cán bộ văn thư lưu trữ chuyên trách (06 trường tiểu học, 9 

trường THCS), các trường còn lại đang bố trí văn thư lưu trữ kiêm nhiệm. Hiện nay 

cán bộ phụ trách văn thư lưu trữ tại các trường đã được thực hiện chế độ phụ cấp độc 

hại , nguy hiểm đối với viên chức giữ ngạch văn thư, thư viện, thiết bị. 

Tại UBND cấp xã: hiện nay 21/21 xã thuộc huyện đều đã bố trí cán bộ làm 

công tác văn thư. Tuy nhiên phần lớn công chức Văn phòng - Thống kê kiêm nhiệm 

công tác văn thư tại xã, có trình độ từ trung cấp trở lên, chuyên ngành chủ yếu là thư 

ký – văn phòng, kế toán, thâm niên công tác bình quân là 12 năm công tác.  

6. Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác văn thư từ năm 

2004 đến nay 

Để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức làm công 

tác văn thư lưu trữ, từ năm 2004 đến nay Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp với Chi 

cục Văn thư lưu trữ tỉnh triển khai các 13 cuộc tập huấn nghiệp vụ văn thư lưu trữ. 

Kết quả bồi dưỡng cho gần 800 lượt người tham dự góp phần nâng cao nghiệp vụ lưu 

trữ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị và những người trực tiếp thực hiện 

công tác lưu trữ tại cấp huyện, cấp xã. 

Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ lưu trữ được UBND huyện quan tâm, 

tổ chức thực hiện thường xuyên, từng bước cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ trên địa bàn góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ và quản lý tài liệu tại các cơ quan, tổ chức. 

7. Đầu tư kinh phí và tổ chức, chỉ đạo việc nghiên cứu khoa học và ứng 

dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong công tác văn thư 
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Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị cấp huyện đang ứng dụng phần mềm 

Quản lý văn bản và hồ sơ công việc để tiếp nhận, quản lý văn bản đến, đi; tra tìm, 

khai thác tài liệu trên cơ sở dữ liệu hoặc sử dụng hộp thư điện tử để gửi, nhận văn 

bản, trao đổi công việc;  

Văn bản đến, đi được quét (scan) lưu để quản lý tra cứu trong hệ thống quản lý 

văn bản nội bộ; có 38 cơ quan, đơn vị sử dụng chữ ký số trong phát hành văn bản. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ giúp việc lưu trữ, tra 

tìm văn bản nhanh, chính xác, tiếp kiệm kinh phí 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1.Ưu điểm 

- Lĩnh vực văn thư lưu trữ được UBND huyện quan tâm, tạo điều kiện phát 

triển như ban hành các văn bản chỉ đạo, phê duyệt kinh phí để thực hiện chỉnh lý tài 

liệu, bố trí kho lưu trữ tạm trong hoàn cảnh phòng làm việc còn thiếu. 

- Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lưu trữ được tăng cường đã tạo 

được sự chuyển biến tích cực trong nhận thứccủa đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ. 

- Công tác văn thư lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức được lãnh đạo quan tâm 

triển khai thực hiện có hiệu quả; công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ 

công tác VTLT được tăng cường góp phần thúc đẩy công tác văn thư, lưu trữ đi vào 

nề nếp, ổn định. 

2. Hạn chế 

- Biên chế công chức, viên chức làm công tác lưu trữtại một số cơ quan, tổ 

chức còn thiếu về số lượng, còn kiêm nhiệm công tác khác; một số chưa được đào 

tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ.  

- Công tác Văn thư - Lưu trữ tại các xã chủ yếu là công chức Văn phòng - 

Thống kê kiêm nhiệm, nhiều công chức không được đào tạo về nghiệp vụ văn thư, 

lưu trữ, chưa có chứng chỉ văn thư, lưu trữ dẫn đến việc tham mưu công tác văn thư 

còn gặp một số khó khăn. 

- Cơ sở vật chất và kinh phí đầu tư cho công tác lưu trữ còn hạn chế nhất là kho 

lưu trữ, trang thiết bị bảo quản tài liệu. 

- Kinh phí chỉnh lý tài liệu không thực hiện bố trí trong một năm do đó việc 

chỉnh lý tài liệu còn dàn trải ra nhiều năm dẫn đến khó khăn cho quá trình nộp lưu 

vào kho lưu trữ. 

- Việc lập hồ sơ hiện hành, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan còn 

chưa được thực hiện nghiêm túc; khối lượng hồ sơ, tài liệu tồn đọng chưa chỉnh lý 

còn nhiều.  
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- Các văn bản quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành chưa đồng bộ, có 

những văn bản ban hành đã lâu chưa được bổ sung, sửa đổi phù hợp với tình hình 

mới nên khi thi hành còn nhiều bất cập, lúng túng. 

III. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

Ủy ban nhân dân huyện đề xuất, kiến nghị như sau: 

1. Kiến nghị đề xuất với Sở Nội vụ và Chi Cục Văn thư và Lưu trữ tỉnhđể các 

đơn vị đề nghị Bộ Nội vụ và Cục Văn thư - lưu trữ Nhà nước: 

- Sớm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn thực hiện để 

phù hợp với Luật Lưu trữ về các vấn đề như: thời hạn bảo quản tài liệu chuyên 

ngành; Quy trình, thủ tục, thời gian thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị; thẩm 

định Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử; quy trình, thủ tục tiêu hủy tài 

liệu hết giá trị; ... 

- Sửa đổi, bổ sung về chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức 

ngành văn thư, lưu trữ để nâng cao đời sống, tạo sự an tâm cho công chức, viên chức 

và tạo sự ổn định và phát triển của ngành. 

2. Kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh: 

Sau khi thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, tình hình kinh tế của huyện 

còn gặp nhiều khó khăn, đề nghị xem xét hỗ trợ, phân bổ một phần kinh phí chỉnh lý 

tài liệu để huyện giảm bớt khó khăn trong quá trình thực hiện. 

Trên đây là một số nội dung báo cáo của UBND huyện Kỳ Anh trong thực hiện 

công tác lưu trữ, UBND huyện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Chi Cục 

Văn thư Lưu trữ biết, tổng hợp./. 

Nơi nhận:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Sở Nội vụ; 
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh; 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Xuân Thủy 
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