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A. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO UBND THỊ TRẤN:
Trong tháng 8 năm 2020, Lãnh đạo UBND thị trấn đã tăng cường chỉ đạo
các ngành chức năng, thôn trưởng 12 thôn, làng triển khai thực hiện một số
nhiệm vụ trọng tâm như sau:
Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện và các ngành.
Chỉ đạo lực lượng Công an, Thị đội, các tổ công tác phụ trách thôn, làng
phối hợp trực bảo vệ cơ quan; triển khai các biện pháp quản lý đối tượng, nắm
tình hình di biến động trong nhân dân, giữ vững tình hình ANCT-TTATXH,
phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn.
Chỉ đạo Tổ tự quản ATGT tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; các trường hợp lấn
chiếm lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán, họp chợ; chỉ đạo công an thị
trấn tham mưu hoàn thành thu thập dữ liệu dân cư quốc gia trên địa bàn thị
trấn.
Chỉ đạo các thôn trưởng vận động nhân dân chăm sóc tốt các loại cây
trồng, làm tốt công tác phòng chống hạn, phòng chống dịch bệnh hại cây trồng.
Chỉ đạo công tác thu ngân sách trên địa bàn; công tác thu nợ, thu tại chợ
thị trấn đảm bảo kế hoạch.
Phối hợp với Ban quản lý ĐTXDCB huyện tổ chức đối thoại giải phóng
mặt bằng xây dựng các tuyến đường nội thị trên địa bàn. Kiểm tra, xử lý
nghiêm đối với các trường hợp xây dựng nhà ở và các công trình khác trên đất
nông nghiệp.
Chỉ đạo công chức chuyên môn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động
nhân dân trên địa bàn dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường trong thôn, treo cờ chào
mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn phối hợp với hệ thống chính trị thôn,
làng bảo quản cơ sở vật chất trường lớp; phối hợp với Đoàn Thanh niên thị trấn
tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh, nhằm tạo ra các sân chơi lành mạnh, bổ ích,
tuyên truyền phòng chống đuối nước đến các em học sinh, hạn chế các thương
tâm xẩy ra trong thời gian nghỉ hè; làm tốt công tác tuyển sinh đầu các cấp học
đảm bảo chỉ tiêu giảng dạy năm học 2020-2021.
Chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm và dịch

bệnh ở người; làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, bệnh sốt xuất
huyết vào mùa mưa, bệnh bạch hầu trên địa bàn thị trấn.
Chỉ đạo công chức chuyên môn làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết
TTHC tại bộ phận một cửa; giải quyết dứt điểm các đơn thư, kiến nghị của
công dân. Đăng ký giao ước thi đua năm 2020 gửi về Cụm trưởng; rà soát,
đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2021 theo quy định.
B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 8
I. LĨNH VỰC KINH TẾ:
1. Nông nghiệp: Chỉ đạo hệ thống chính trị thôn, làng hướng dẫn nhân
dân chăm sóc cây trồng, làm tốt công tác phòng ngừa sâu bệnh đối với các loại
cây trồng như: bệnh rệp sáp trên cây Hồ tiêu, bệnh khảm lá vi rút trên cây sắn,
bệnh sâu keo mùa thu trên cây ngô. Nhìn chung, các loại cây trồng vẫn phát
triển bình thường.
2. Chăn nuôi:
Nhìn chung, đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường; tập trung tuyên
truyền, hướng dẫn nhân dân áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở gia
súc, gia cầm nên tình hình dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát, đàn gia súc, gia
cầm phát triển ổn định.
3. Thu – chi ngân sách:
* Thu – chi ngân sách thị trấn:
- Tổng thu ngân sách tính đến ngày 18/8/2020 là: 4.251.639.441đ, đạt
66,7% KH huyện, trong đó:
+ Thu từ ngân sách cấp trên: 2.430.000.000đ, đạt 55,89% KH huyện.
+ Thu trên địa bàn: 1.268.739.441đ, đạt 81,91% KH huyện, đạt 79,90%
KH thị trấn.
+ Thu bổ sung mục tiêu: 327.900.000đ đạt 75,45% KH huyện.
- Tổng chi ngân sách tính đến 17/8/2020 là: 4.104.721.419đ, đạt 65,27%
KH.
* Thu – chi ngân sách BQL chợ:
- Tổng thu từ BQL chợ tính đến ngày 18/8/2020: 120.852.000đ, trong đó:
thu theo kế hoạch 88.518.000 đạt 25,87% KH (phí, lệ phí 40.950.000đ, đạt
35,30%KH; thu thuê mặt bằng năm 2020 theo NQ HĐND giao: 47.568.000đ,
đạt 21,03%KH); thu nợ các năm 32.334.000đ, đạt 3.07% KH.
- Tổng chi của Ban quản lý chợ thị trấn đến ngày 18/8/2020: 70.134.280đ,
đạt 24,78%KH, trong đó: Chi thường xuyên 70.134.280đ, đạt 32,92%KH.
4. Công tác quản lý đất đai – xây dựng:
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Tiếp nhận và công khai cấp GCNQSĐ 01 hồ sơ; niêm yết công khai cấp
đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 02 hồ sơ; gia hạn quyền sử dụng đất 04
hồ sơ.
Phối hợp với Ban quản lý ĐTXDCB huyện tổ chức họp đối thoại cá biệt
đối với một số hộ dân chưa đồng ý với phương án hỗ trợ, bồi thường GPMB
xây dựng các tuyến đường nội thị trên địa bàn thị trấn.
II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ – XÃ HỘI:
1. Giáo dục: Chỉ đạo các trường trên địa bàn phối hợp với hệ thống chính trị
thôn, làng bảo quản cơ sở vật chất trường lớp trong thời gian nghỉ hè; phối hợp với
Đoàn thanh niên thị trấn tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu niên, tạo sân
chơi lành mạnh, bổ ích, tuyên truyền phòng, chống đuối nước nhằm tránh tình
trạng đuối nước và tai nạn thương tâm xẩy ra trong thời gian nghỉ hè đối với
các em học sinh. Chỉ đạo các trường trên địa bàn thị trấn làm tốt công tác thu,
nhận hồ sơ học sinh Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở đầu cấp năm học
2020-2021; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới.
2. Y tế:
Về công tác phòng chống dịch bệnh: Ủy ban nhân dân thị trấn kịp thời
chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn
và các Đội phòng, chống dịch tại 12 thôn, làng; phân công lãnh đạo Ủy ban
trực chỉ đạo tại UBND thị trấn, các thành viên Ban chỉ đạo được phân công
phụ trách thôn, làng làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân phòng,
chống dịch Covid-19; kiểm tra, rà soát, lập danh sách các công dân về trên địa
bàn, đặc biệt là công dân về từ vùng có dịch. Kết quả từ ngày 27/7/2020 đến
ngày 16/8/2020 có 198 công dân về trên địa bàn thị trấn, trong đó: có 05 công
dân được cách ly tại trung tâm y tế huyện (03 công dân đã hết thời gian cách
ly, 02 công dân đang trong thời gian cách ly), 193 công dân tự cách ly tại nhà
theo quy định. Phối hợp với Trung tâm y tế huyện tiến hành phun thuốc sát
khuẩn tại 03 hộ gia đình có công dân đi từ Đà Nẵng về. Để đảm bảo công tác
phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân thị trấn đã xuất ngân sách Ủy
ban với số tiền 9.300.000đ mua khẩu trang y tế, hỗ trợ xăng xe Ban chỉ đạo và
hỗ trợ phun khử trùng tại 03 gia đình có công dân về từ Đà Nẵng.
Về công tác tiêm chủng: chỉ đạo Trạm y tế thị trấn rà soát, kiểm tra và
tiến hành tiêm bổ sung vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho những trẻ chưa được
tiêm đủ; phối hợp với UBMTTQ và các ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên
truyền, vận động đưa trẻ em trong độ tuổi đi tiêm chủng đầy đủ. Trong tháng 8
có 209 trẻ được tiêm chủng, trong đó: Tiêm phòng bệnh lao: 16 trẻ; ho gà, uốn
ván, bạch hầu viêm gan B: 31 trẻ; Bại liệt uống: 30 trẻ; bại liệt tiêm: 29 trẻ; sởi
26 trẻ; Rubela: 18 trẻ; viêm não nhật bản: 24 trẻ; uốn ván: 28 trẻ.
Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản: Hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh
sản, kế hoạch hóa gia đình được quan tâm chỉ đạo thực hiện, trong tháng 8 có 40 phụ
nữ thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản: 05 phụ nữ đặt vòng tránh
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thai; 10 phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai; 10 phụ nữ tiêm thuốc tránh thai; 15 phụ nữ
sử dụng bao cao su. Trong tháng có 12 phụ nữ mang thai; 18 phụ nữ sinh đẻ; 18 trẻ
em được tiêm vitamink.
3. Công tác văn hoá – thông tin, TDTT:
Cắt dán 180m băng rôn, khẩu hiệu phục vụ Đảng ủy, UBND, UBMTTQ và các
ngành đoàn thể tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm; tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự,
tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XIII, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện
lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.
Tham mưu, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng tập thể, cá nhân có
thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn
2010-2020. Xây dựng Kế hoạch, Quyết định thành lập Đoàn kiểm kê cồng chiêng tại
các thôn, làng năm 2020.
Phối hợp với UBMTTQ thị trấn tuyên truyền thực hiện cuộc vận động toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tuyên truyền vận động người dân
dọn dẹp đường làng, treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X,
nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20/8/2020.
4. Công tác TBXH - XĐGN:
Tiếp nhận 03 hồ sơ người cao tuổi; 02 hồ sơ hỗ trợ mai táng phí cho Người cao
tuổi; điều tra cung cầu lao động năm 2020 trên địa bàn thị trấn; nhận và chi trả tiền hỗ
trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 cho 172 lao động tự do với tổng số tiền
172.000.000 đồng.
Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện và Hội Từ thiện Thành phố Hồ Chí Minh
phát 200 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn thị trấn, với trị giá 350.000 đồng/suất.
III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH:
1. Tình hình ANCT, TTATXH, ATGT:
a. Tình hình ANCT:
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, Đảng uỷ thị trấn. UBND thị trấn đã chỉ
đạo lực lượng Công an, Thị đội lập kế hoạch đảm bảo quân số trực tại cơ quan; phối
hợp với các Tổ công tác phụ trách thôn, làng tăng cường công tác nắm mọi tình hình
di biến động trong nhân dân để kịp thời xử lý, không để bị động, bất ngờ. Trong
tháng tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định.
b. Trật tự an toàn xã hội:
Trong tháng xảy ra 01 vụ trộm cắp vặt, công an thị trấn đã lập hồ sơ và ra
quyết định xử phạt hành chính với số tiền 750.000 đồng.
Gọi hỏi, răn đe, giáo dục 16 đối tượng tù tha về địa phương và cho viết cam
kết không tái phạm, bổ sung hồ sơ theo dõi để xóa án tích; thanh loại 03 đối tượng
đã chấp hành xong; số đối tượng đang quản lý, giáo dục (đối tượng an ninh) 02 đối
tượng; gọi hỏi răn đe 02 đối tượng giáo dục tại cộng đồng. Đối tượng hưởng án treo
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01 đối tượng; tổng số đối tượng tạm hoãn thi hành án 03 đối tượng; gọi hỏi, răn đe,
giáo dục 03 đối tượng theo quy định.
Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn tuần tra, kiểm soát đảm bảo an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trước thời gian diễn
ra Đại hội Đảng bộ huyện, nhìn chung tình hình trên địa bàn cơ bản ổn định, không
có vấn đề gì nghiêm trọng xẩy ra.
c. Trật tự an toàn giao thông:
Trong tháng xẩy ra 01 vụ tai nạn giao thông (tự ngã) làm chết 01 người; va
chạm giao thông xẩy ra 02 vụ làm 03 người bị thương, hư hỏng 01 xe ô tô và 03 xe
hon đa. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT trên địa bàn thị trấn
được 12 lượt đã phát hiện 04 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, lập
biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt với số tiền 1.100.000đ; nhắc nhở 06 xe
công nông lưu thông trên quốc lộ 14 thực hiện lắp biển phản quang nhằm đảm bảo
an toàn giao thông.
Phối hợp với BQLCTĐT & VSMT huyện giải tỏa, sắp xếp, bố trí các hộ
buôn bán tại cổng chợ theo đúng quy định, không để các hộ dân lấn chiếm vỉa hè,
lòng lề đường để buôn bán, họp chợ từ ngày 15/7/2020 đến ngày 15/8/2020.
Phối hợp với công an huyện gọi hỏi, răn đe cá biệt với 06 thanh thiếu niên có
biểu hiện chạy xe, càn quấy.
d. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội:
Nhận và giải quyết hộ khẩu 56 hồ sơ, gồm: Đăng ký sinh, tách khẩu, điều
chỉnh, đổi sổ hộ khẩu, cắt khẩu, nhập bảo lãnh, nhập hộ mới.
Lập biên bản vi phạm hành chính do nhập sinh trễ hạn 01 trường hợp với tổng
số tiền là 200.000đ; kiểm tra 06 lượt nhà trọ, nhà cho thuê nhắc nhở đăng ký tạm
trú, tạm vắng đúng theo quy định; ngoài ra, trong tháng đã đăng ký tạm trú 04 hộ
gồm 10 nhân khẩu; đăng ký tạm vắng 02 trường hợp; đăng ký lưu trú 45 trường
hợp; triển khai thu thập thông tin dữ liệu quốc gia được 128 phiếu DC01; hoàn
thành công tác phúc tra phiếu thông tin dân cư 12.971 phiếu và bàn giao về Đội
quản lý hành chính công an huyện.
Trong tháng 8, công an thị trấn đã thu hồi 02 khẩu súng tự chế bàn giao Đội
Quản lý hành chính công an huyện.
d. Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc:
Xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình Camara tự quản trên địa bàn thị trấn
năm 2020; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành đoàn thể thị trấn tuyên
truyền, vận động nhân dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tịa các thôn,
làng.
2. Công tác Quốc phòng – QSĐP:
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Duy trì chế độ trực thường xuyên, trực SSCĐ tại trụ sở UBND thị trấn
nhân dịp tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Phối
hợp với công an thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nắm tình hình
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kịp thời xử lý, không để bị
động bất ngờ.
Triển khai họp xét duyệt chính trị, thực lực và khám sơ tuyển nghĩa vụ quân
sự năm 2021 theo quy định. Hoàn chỉnh hồ sơ, sổ sách còn thiếu theo quy định của
Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
3. Công tác dân tộc, tôn giáo:
Thường xuyên nắm tình hình hoạt động của các tôn giáo, nắm bắt tâm tư
nguyện vọng của bà con giáo dân; nhìn chung, các cơ sở tôn giáo đều chấp hành
tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Làm tốt chính sách dân
tộc, người có uy tín trên địa bàn.
Rà soát, lập danh sách 03 người đồng bào dân tộc thiểu số có uy tín năm
2020 gửi về Phòng Dân tộc huyện; cử cán bộ thôn, làng tham gia tập huấn tại
tỉnh Gia Lai về nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
4. Công tác Tƣ Pháp:
Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch: Tiếp nhận 23 trường hợp đăng ký khai sinh;
đăng ký lại việc sinh 04 trường hợp; đăng ký kết hôn 12 trường hợp; đăng ký khai tử
16 trường hợp.
Công tác chứng thực: Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản 11 trường hợp;
hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 15 trường hợp; hợp đồng tặng cho
04 trường hợp; sao y tiếng việt 635 trường hợp.
5. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo:
Tiếp dân: UBND thị trấn đã thực hiện tiếp công dân định kỳ vào thứ 5 hàng
tuần và tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc, trong tháng không có
công dân nào đến ý kiến nội dung gì.
6. Công tác cải cách hành chính:
Tiếp tục tăng cường công tác rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp
nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, rút ngắn thời gian
giải quyết TTHC cho công dân, không để người dân phải đi lại nhiều lần.
C. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM
2020:
I. Lĩnh vực kinh tế:
1. Tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các loại
cây công nghiệp dài ngày; thực hiện chuyển đổi cây trồng vật nuôi đạt và vượt
chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; hướng dẫn người dân thu hoạch cây lạc; hướng dẫn các
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hộ chăn nuôi, gia cố lại chuồng trại, tăng cường thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm
để tăng sức đề kháng, đảm bảo đàn vật nuôi phát triển ổn định.
2. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên trên đàn gia súc, gia
cầm. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và triển khai công tác quản lý
chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.
3. Tiếp tục giải quyết hồ sơ cấp GCNQSD đất, hồ sơ chuyển mục đích sử
dụng đất, hồ sơ cấp đổi GCN QSD đất; hồ sơ gia hạn GCNQSDĐ. Phối hợp với
các phòng ban chuyên môn của huyện làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt
bằng xây dựng các tuyến đường nội thị trên địa bàn.
4. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thu ngân sách, thu nợ tiền đường
giao thông nông thôn, tham mưu cho UBND lập kế hoạch tập trung thu các loại
thuế trên địa bàn; đối với BQL chợ tập trung chỉ đạo tiếp tục tăng cường công
tác thu nợ, xử lý nợ tiền thuê mặt bằng mua bán kinh doanh tại chợ.
II. Lĩnh vực Văn hóa – xã hội:
1. Phối hợp với UBMTTQ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; thi đua lập thành
tích chào mừng 75 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước CHXHCNVN.
2. Chỉ đạo các trường chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức khai
giảng năm học và cơ sở vật chất trường lớp cho năm học mới 2020-2021.
3. Nhận và chi trả kịp thời trợ cấp cho các đối tượng chính sách và đối tượng
BTXH; kinh phí hỗ trợ của Nhà nước cho hộ nghèo; cấp, phát Thẻ bảo hiểm Y tế
cho các hộ gia đình thuộc đối tượng được cấp miễn phí, người cao tuổi....
4. Triển khai và thực hiện tốt chương trình y tế Quốc gia, chăm sóc sức
khoẻ cho nhân dân, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em trong độ tuổi; thực
hiện tốt chương trình dân số - KHHGĐ; làm tốt công tác phòng chống dịch
Covid-19, sốt xuất huyết, bệnh bạch hầu xảy ra trên địa bàn thị trấn trong thời
điểm giao mùa. Tổ chức kiểm tra ATVSTP trong dịp hè, dịp Lễ Trung thu năm
2020.
III. Lĩnh vực nội chính:
1. Tiếp tục duy trì chế độ trực tại UBND thị trấn nhân kỉ niệm 75 năm
Quốc khánh NCHXHCNVN. Phối hợp với các tổ công tác nắm tình hình di biến
động trong nhân dân, quản lý, giáo dục, cảm hóa các loại đối tượng đang QLGD
tại địa phương. Tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của các tôn giáo, tâm tư
nguyện vọng tín đồ các tôn giáo.
2. Tiếp tục rà soát, xét thực lực thanh niên, gọi khám sơ tuyển NVQS đúng
quy định.
3. Tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm Luật ATGT, hành lang ATGT đặc biệt khu vực chợ thị trấn.
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4. Tiếp tục giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại của nhân dân; thực
hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ điện tử,
nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và công chức thực hiện giải
quyết TTHC tại cơ quan. Các ngành thực hiện sắp xếp hồ sơ công việc theo hồ
sơ vụ việc, diễn biến của quá trình giải quyết, hoàn chỉnh mục lục hồ sơ; thực
hiện rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực ngành tham mưu niêm yết công khai tại
Bộ phận một cửa thị trấn theo quy định.
Trên đây là tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QPAN
tháng 8 và phương hướng công tác tháng 9 năm 2020. UBND thị trấn Nhơn Hoà
báo cáo UBND huyện, Đảng ủy thị trấn và các ban ngành liên quan biết chỉ đạo
và triển khai thực hiện./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- UBND huyện (b/c);
- Đảng ủy TT, TT HĐND (b/c);
- TT. UBND (c/đ);
- TTUBMTTQ (p/h);
- Các ban ngành (t/h);
- Lưu: VP-TK.

Người ký: Ủy ban
nhân dân thị trấn Nhơn
Hòa
Email:
nhonhoa.chupuh@gial
ai.gov.vn
Cơ quan: Huyện Chư
Pưh, Tỉnh Gia Lai
Thời gian ký:
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Nguyễn Hữu Dƣơng
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