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Ngày 06/01/2021, UBND huyện Sốp Cộp ban hành Kế hoạch số 05/KH-

UBND về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận 
pháp luật năm 2021. Nhằm tổ chức triển khai và thi hành tốt các văn bản pháp luật 

mới có hiệu lực thi hành trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp đề nghị các cơ quan, 
đơn vị; UBND các xã thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động và nhân dân trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật 

Ngày 18/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và có một 
số điểm mới đáng chú ý sau:  

1. Bổ sung thêm VBQPPL vào hệ thống VBQPPL 

Cụ thể, Luật Ban hanh VBQPPL sửa đổi 2020 bổ sung thêm hai loại VBQPPL 

sau: 

- Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ 

tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ. Không ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ. 

2. Sửa quy định về thời điểm có hiệu lực của VBQPPL 

- Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần VBQPPL được quy định 

tại văn bản đó nhưng không sớm hơn: 
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+ 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành với VBQPPL của cơ quan 
nhà nước ở trung ương. 

+ 10 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành với VBQPPL của HĐND, 
UBND cấp tỉnh. 

 (Luật năm 2015 quy định không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành đối 
với VBQPPL của HĐND, UBND cấp tỉnh). 

+ 07 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành với VBQPPL của HĐND, 
UBND cấp huyện và cấp xã. 

(Luật năm 2015 quy định không sớm hơn 07 ngày kể từ ngày ký ban hành đối 
với VBQPPL của HĐND, UBND cấp huyện và cấp xã). 

3. Mở rộng thẩm quyền ban hành VBQPPL của HĐND, UBND cấp 

huyện/xã 

Theo đó, HĐND, UBND cấp huyện/xã có thẩm quyền ban hành VBQPPL như 

sau: 

- HĐND cấp huyện ban hành nghị quyết, UBND cấp huyện ban hành quyết 

định để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để thực 
hiện việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo 

quy định. 

- HĐND cấp xã ban hành nghị quyết, UBND cấp xã ban hành quyết định để 

quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao. 

(Luật năm 2015 quy định HĐND cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, 

UBND cấp huyện, cấp xã chỉ ban hành quyết định để quy định những vấn đề 
được luật giao). 

4. VBQPPL có thể bị đình chỉ, bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước 

khác 

VBQPPL chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng VBQPPL của 

chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc 
bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền. 

(Luật năm 2015 quy định việc đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ VBQPPL 
phải bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền). 

5. VBQPPL đã ban hành vẫn có thể tiếp tục áp dụng dù quy định khác với 
VBQPPL mới 

Cụ thể, trường hợp văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm 
của VBQPPL hiện hành có quy định khác với VBQPPL mới, do cùng một cơ quan 

ban hành, cần tiếp tục được áp dụng thì phải được chỉ rõ trong VBQPPL mới đó. 
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6. Không làm phát sinh thủ tục hành chính mới khi sửa VBQPPL đã ban 
hành trước ngày 01/7/2016 

Theo đó, những quy định về thủ tục hành chính trong VBQPPL do cơ quan 
nhà nước, người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành 

VBQPPL 2015 được ban hành trước ngày 01/7/2016 thì tiếp tục được áp dụng cho 
đến khi bị bãi bỏ bằng văn bản khác hoặc bị thay thế bằng thủ tục hành chính mới.  

Trường hợp sửa đổi, bổ sung VBQPPL có quy định thủ tục hành chính được 
ban hành trước ngày 01/7/2016 thì không được làm phát sinh thủ tục hành chính mới 

hoặc quy định thêm thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện, tăng thời gian giải quyết 
thủ tục hành chính đang áp dụng. 

7. Xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp 

huyện 

- Luật năm 2020 sửa đổi điều 134 của Luật năm 2015 quy định thời gian gửi 

hồ sơ dự thảo nghị quyết của HĐND cấp huyện đến phòng Tư pháp để thẩm định từ 
10 ngày lên 20 ngày trước ngày UBND huyện họp. 

- Sửa đổi, bổ sung diều 139 như sau: 

+ Tăng thời gian gửi hồ sơ dự thảo quyết định của UBND cấp huyện đến phòng 

Tư pháp để thẩm định từ 10 ngày lên 20 ngày trước ngày UBND họp 

+ Quy định rõ hồ sơ thẩm định phải có tờ trình, dự thảo quyết định còn có “bản 

tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức cá nhân”; bản chụp ý kiến 
góp ý. 

+ Quy định rõ nội dung thẩm định tại khoản 3, 4 

+ Quy định rõ nội dung và thời hạn gửi báo cáo thẩm định: báo cáo thẩm định 
phải được gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phòng 

Tư pháp nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định. 

+ Bổ sung khoản 5 vào Điều 139, quy định cơ quan chủ trì soạn thảo có trách 

nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo quyết định, 
đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm dự thảo văn bản đã chỉnh lý đến phòng 

Tư pháp trước khi trình UBND huyện dự thảo quyết định. 

II. Bộ luật Lao động 2019 

1. Mở rộng phạm vi và đối tượng điều chỉnh 

 Nếu như Bộ luật Lao động 2012 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa 

vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động... trong quan hệ lao 
động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động thì Bộ luật Lao 

động 2019 mở rộng thêm đối tượng là người làm việc không có quan hệ lao động 
cùng một số tiêu chuẩn riêng.  
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  Việc điều chỉnh cả các việc làm không có quan hệ lao động đã mở rộng và 
đảm bảo người sử dụng lao động phải nghiêm túc hơn trong quá trình sử dụng lao 

động. Những trường hợp dù không kí kết hợp đồng nhưng hai bên thỏa thuận, có nội 
dung thể hiện việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của 

một bên thì vẫn được coi là hợp đồng lao động. 

   2. Tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi với nam, 60 tuổi với nữ 

   Điều 169 Bộ luật Lao động mới nêu rõ: 

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được 

điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 
và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. 

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động 

bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam; đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ. Sau 
đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng với lao động nam; 04 tháng với lao động nữ. 

   Riêng người bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hay làm việc ở nơi 

có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì có thể nghỉ hưu trước không quá 05 
tuổi. 

   So với hiện nay theo Bộ luật Lao động 2012 thì tuổi nghỉ hưu của người lao 
động đã tăng lên đáng kể; đồng thời, với những công việc đặc thù thì việc nghỉ hưu 

trước tuổi cũng được quy định ràng hơn. 

   3. Quốc khánh được nghỉ 2 ngày 

   Bên cạnh việc tăng tuổi nghỉ hưu, đáng chú ý, Điều 112 Bộ luật Lao động 
sửa đổi còn bổ sung thêm 01 ngày nghỉ trong năm vào ngày liền kề với ngày Quốc 
khánh, có thể là 01/9 hoặc 03/9 dương lịch tùy theo từng năm. 

Như vậy, tổng số ngày nghỉ lễ, tết hàng năm sẽ nâng lên 11 ngày, trong đó: 
Tết Dương lịch: 01 ngày; Tết Âm lịch: 05 ngày; Ngày Chiến thắng (30/4 dương lịch): 

01 ngày; Ngày Quốc tế lao động (01/5 dương lịch): 01 ngày; Ngày Quốc khánh: 02 
ngày; Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch): 01 ngày. 

Trong những ngày này, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên 
lương. 

   4. Không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ 

   Điều 20 Bộ luật Lao động sửa đổi đã bỏ nội dung về hợp đồng mùa vụ hoặc 

theo một công việc có thời hạn dưới 12 tháng, thay vào đó chỉ còn 02 loại hợp đồng 
là: hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời 

hạn. 
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   Quy định này được đánh giá là tiến bộ lớn của pháp luật lao động nhằm bảo 
vệ người lao động, hạn chế tình trạng không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao 

động bằng cách ký các loại hợp đồng mùa vụ, dịch vụ... 

   5. Ghi nhận hình thức hợp đồng lao động điện tử 

Xuất phát từ thực tiễn, với sự phát triển của khoa học công nghệ thì việc giao  
kết hợp đồng lao động không đơn thuần chỉ bằng văn bản, lời nói hay hành vi. Chính 

vì vậy, Điều 14 Bộ luật Lao động mới đã ghi nhận thêm hình thức giao kết hợp đồng 
lao động thông qua phương tiện điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn 

bản. 

6. Tăng thời giờ làm thêm theo tháng lên 40 giờ 

 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019, quy định số giờ làm thêm trong tháng tăng 

lên 40 giờ thay vì 30 giờ theo Bộ luật Lao động 2012; thêm nhiều trường hợp người 
sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 

01 năm. 

Điều 108 quy định cụ thể về "Làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt" 

; người lao động có thể từ chối làm thêm giờ nếu thực hiện công việc nhằm bảo vệ 
tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc 

phục thiên tại, dịch bệnh mà có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của 
người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.  

  7. Thêm trường hợp nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương  

  Ngoài các trường hợp nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương như trước đây 

(bản thân kết hôn: nghỉ 03 ngày; con kết hôn: nghỉ 01 ngày; Bố/mẹ đẻ, bố/mẹ vợ 
hoặc bố/mẹ chồng chết: nghỉ 03 ngày...) thì Điều 115 Bộ luật Lao động 2019 đã bổ 
sung thêm trường hợp cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng chết được nghỉ 3 ngày 

hưởng nguyên lương. 

  8. Người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do  

  Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập từ việc áp dụng các trường hợp đơn 
phương chấm dứt hợp đồng của người lao động, Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 cho 

phép người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do 
mà chỉ cần báo trước 30 ngày với hợp đồng xác định thời hạn và 45 ngày với hợp 

đồng không xác định thời hạn. 

  Trong một số trường hợp, người lao động được đơn phương chấm dứt hợp 

đồng mà không cần báo trước, như: 

  - Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được 

bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận; 

  - Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn; 
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  - Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi 
nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức 

lao động; 

  - Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc; 

  - Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc; 

  - Đủ tuổi nghỉ hưu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; 

  - Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng 
đến việc thực hiện hợp đồng lao động. 

  Đồng thời, người lao động cũng được quyền yêu cầu người sử dụng lao động 
cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của mình khi chấm dứt 
hợp đồng lao động; các chi phí của việc cung cấp do người sử dụng lao động chi trả.  

  9. Có thể ủy quyền cho người khác nhận lương 

   Bộ luật mới quy định: 

   Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử 
dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.  

   Trước đó nội dung này không được quy định tại Bộ luật Lao động 2012. 
Việc cho phép người lao động ủy quyền cho người khác nhận lương tạo thuận lợi 

cho người lao động khi bị ốm đau, tai nạn không thể trực tiếp nhận lương. 

    10. Khi trả lương qua ngân hàng, người sử dụng lao động phải trả phí 

mở tài khoản 

   Nếu như trước đây, Bộ luật Lao động 2012 quy định khi trả lương qua tài 

khoản ngân hàng, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về các loại 
phí liên quan đến việc mở và duy trì tài khoản (khoản 2 Điều 94). 

Thì nay, Bộ luật Lao động mới quy định việc trả các loại phí liên quan đến mở 

tài khoản và phí chuyển tiền là trách nhiệm bắt buộc của người sử dụng lao động. 

   11. Thay đổi về tiền đền bù khi bị chậm trả lương từ năm 2021 

   Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền 
bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm 

tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử 
dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả 

lương (trước đây lãi suất do Ngân hàng Nhà nước công bố). 

    12. Không còn quy định lương tối thiểu ngành  

   Mức lương tối thiểu chỉ còn được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng và 
giờ (bỏ quy định xác lập theo ngành và ấn định theo ngày so với quy định tại Bộ luật 

Lao động 2012). 
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   13. Không thử việc với Hợp đồng lao động dưới 01 tháng  

Khoản 3 Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, không áp dụng thử 

việc với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng. Trong 
khi hiện nay, tại khoản 2 Điều 26 Bộ luật Lao động 2012, người lao động ký hợp 

đồng mùa vụ không phải thử việc. 

   14. Thuê trẻ dưới 15 tuổi làm việc phải có giấy khám sức khỏe  

   Khi muốn sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc thì người sử dụng lao 
động phải có giấy khám sức khỏe của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền xác nhận 

sức khỏe của người chưa đủ 15 tuổi phù hợp với công việcvà tổ chức kiểm tra sức 
khỏe định kỳ ít nhất một lần trong 06 tháng. 

   15. Sử dụng dưới 10 lao động cũng phải có Nội quy lao động  

   Điều 118 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người sử dụng lao động phải ban 
hành nội quy lao động. Trong trường hợp sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì 

nội quy lao động phải bằng văn bản. Nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không 
bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung 

về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động. 

III. Luật Thanh niên 

  Ngày 16/06/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 (sau đây gọi là 

Luật năm 2020). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật 
Thanh niên số 53/2005/QH11. 

  So với Luật thanh niên năm 2005, Luật năm 2020 đã có nhiều điểm mới, 
trong đó có một số điểm đáng chú ý như sau: 

   1. Luật Thanh niên năm 2020 gồm 7 Chương, 41 Điều (tăng 01 Chương và 05 

Điều). 

   2. Về quyền và nghĩa vụ của thanh niên 

   Luật Thanh niên năm 2020 không quy định quyền và nghĩa vụ của thanh 
niên trên các lĩnh vực cơ bản mà quy định thành 01 Điều chung quy định về vai trò, 

quyền và nghĩa vụ chung của thanh niên. Đồng thời, Luật Thanh niên năm 2020 đã 
dành 01 chương quy định trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, Nhà nước, 

gia đình, xã hội và bản thân thanh niên. 

   3. Nguồn lực thực hiện chính sách nhà nước đối với thanh niên, Tháng 

Thanh niên, Đối thoại với thanh niên. 

   Luật Thanh niên năm 2020 quy định Nhà nước bảo đảm nguồn lực để xây 

dựng và tổ chức thực hiện chính sách đối với thanh niên theo quy định của pháp luật. 
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Nguồn tài chính bảo đảm thực hiện chính sách đối với thanh niên gồm ngân sách nhà 
nước; các khoản ủng hộ, viện trợ, tài trợ và khoản đóng góp. 

   Luật Thanh niên năm 2020 quy định Tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên 
nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia 

hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội và vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, phát 
triển thanh niên. 

   Quy định việc đối thoại với thanh niên nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của 
Đảng, phù hợp với thực tiễn nhằm giải quyết các kiến nghị, đề xuất của thanh niên.  

   4. Về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên 

   Luật Thanh niên năm 2020 quy định chính sách khung, chính sách cụ thể có tính 
chất định hướng trên các lĩnh vực về lao động, việc làm; khởi nghiệp; bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khỏe; văn hóa, thể dục, thể thao, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời quy định 
chính sách đối với một số nhóm thanh niên cụ thể như: Chính sách hỗ trợ thanh niên tài 

năng, thanh niên khởi nghiệp; thanh niên từ đủ mười sáu tuối đến dưới mười tám tuổi, 
thanh niên dân tộc thiểu số. 

   5. Về tổ chức thanh niên 

   Sửa đổi có 01 Chương quy định về tổ chức thanh niên gồm:  Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam và quy định trách 
nhiệm của tổ chức thanh niên, chính sách của nhà nước đối với tổ chức thanh niên.  

   6. Về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, 
cơ sở giáo dục, gia đình đối với thanh niên. 

   Luật quy định trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức xã hội, tổ chức kinh 
tế trong việc phối hợp bảo vệ, chăm sóc, tạo điều kiện cho thanh niên thực hiện quyền, 
nghĩa vụ và trách nhiệm của mình; đồng thời tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, 

lao động an toàn, phát triển thể lực, trí tuệ, tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể 
thao, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản 

Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành lập các tổ chức nhằm bảo vệ 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Ngoài ra, Luật quy định rõ trách nhiệm 

của cơ sở giáo dục, gia đình trong việc chăm lo, bảo đảm cho thanh niên được: Học 
tập, phát triển tài năng, giáo dục rèn luyện nhân cách, đạo đức, chăm sóc rèn luyện 

sức khỏe, định hướng nghề nghiệp, lao động việc làm.  

   7. Cơ quan quản lý Nhà nước về thanh niên 

   Luật quy định nội dung quản lý nhà nước về thanh niên; trách nhiệm của 
Chính phủ; Bộ Nội vụ - cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý 

nhà nước về thanh niên; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ; Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

thanh niên và việc tổ chức triển khai chính sách, pháp luật đối với thanh niên. 
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  Phòng Tư pháp huyện trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã 
quan tâm phối hợp, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên 

địa bàn các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành trên để mọi người dân cùng 
biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;  
- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Trung tâm Truyền thông – Văn hoá huyện; 
- Lưu: TP. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 
 

 
Trần Thị Kim Thoa 
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