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                                                    KẾ HOẠCH 

Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức,  

viên chức, cộng tác viên làm công tác dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai  

giai đoạn 2022-2030 

––––––––– 

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm 

công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030; 

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-BYT ngày 28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng, nâng 

cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030; 

UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác dân số trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2030 như sau: 

 I. Sự cần thiết  

 Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên làm công 

tác dân số các cấp (sau đây gọi tắt là đội ngũ làm công tác dân số các cấp) là một 

trong những nhân tố quyết định trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các 

cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về công tác dân số. 

 Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác dân số các 

cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các 

cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Nhận thức của đội ngũ làm công tác dân số 

về đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên, xác định học tập là để đáp ứng với yêu cầu 

nhiệm vụ công tác. Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác dân 

số còn gặp nhiều khó khăn, chịu tác động từ sự thay đổi về bộ máy tổ chức làm công 

tác dân số, việc giải thể, sáp nhập kéo theo biến động lớn về đội ngũ, đặc biệt là từ 

cấp huyện trở xuống cho đến cộng tác viên đã làm ảnh hưởng đến nguồn lực và chất 

lượng đội ngũ làm công tác dân số. Cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức 

trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vẫn chưa được đào tạo chuyên sâu trong 

công tác dân số phát triển; một số người được tuyển dụng còn hạn chế chuyên môn, 

nghiệp vụ về công tác dân số chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình 

hình mới. 

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của công tác dân 

số trên địa bàn tỉnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác dân số có đủ 

phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là rất cần thiết. 

 II. Thực trạng, kết quả và nhu cầu hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 

làm công tác dân số trên địa bàn tỉnh 

 1. Thực trạng về nhân sự, trình độ đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất 

 a. Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên 
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 Thời gian qua, việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác dân số trên 

địa bàn tỉnh do giảng viên của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng thuộc Tổng cục Dân 

số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế); giảng viên Trường Cao đẳng Gia Lai (khối y 

- dược); lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và cán bộ là giảng viên 

tuyến tỉnh của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) và các giảng 

viên, báo cáo viên khác được mời để tập huấn, bồi dưỡng theo chuyên đề. 

 b. Cơ sở đào tạo 

 - Trường Cao đẳng Gia Lai đào tạo theo chương trình trung cấp Y tế Dân số 

và tham gia thực hiện chương trình bồi dưỡng đạt chuẩn viên chức dân số, bồi dưỡng 

chức danh nghề nghiệp dân số. 

 - Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh trực tiếp tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 

vụ công tác dân số cho viên chức dân số xã và đội ngũ cộng tác viên dân số và phối 

hợp với Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức lớp bồi dưỡng đạt chuẩn viên chức dân số, 

bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp dân số và một số lớp bồi dưỡng chuyên đề khác 

(khi được cơ quan chức năng cho phép). 

 2. Thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp và kết quả đào 

tạo bồi dưỡng 

 a) Thực trạng 

 - Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh gồm 17 thành viên do 01 đồng chí 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Giám đốc Sở Y tế làm Phó 

Trưởng ban; các Thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan. Cơ 

quan Thường trực của Ban Chỉ đạo là Chi cục DS-KHHGĐ. Ban Chỉ đạo công tác 

DS-KHHGĐ các huyện, thị xã, thành phố đã được kiện toàn đi vào hoạt động. 

 - Hiện nay đội ngũ làm công tác dân số trên địa bàn tỉnh có 270 người, trong 

đó: 

 + Tuyến tỉnh (Chi cục DS-KHHGĐ): 10 người, trình độ đại học 10 (y dược 2, 

các ngành khác 8). 

 + Tuyến huyện (Phòng Dân số thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành 

phố): 52 người, trình độ trên đại học 01 người, Đại học 36 người (y dược 9, các 

ngành khác 27); cao đẳng 02 người, trung cấp 13 người (y dược 11, các ngành khác 

2). Số người đã có chứng chỉ bồi dưỡng dân số đạt chuẩn viên chức là 48 người, số 

người đã có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng III là 14 người. 

 + Tuyến xã: 208 người, trong đó đại học 52 người (y dược 29, các ngành khác 

23); cao đẳng 54 người (y dược 50, các ngành khác 04); trung cấp 102 (y dược 93, 

các ngành khác 09). Số người đã có chứng chỉ bồi dưỡng dân số đạt chuẩn viên chức 

là 200 người; số người đã có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng III 

là 5 người. 

 - Cộng tác viên dân số: 2.592 người. 

 b) Kết quả đào tạo, bồi dưỡng 

 Hàng năm, công tác xây dựng, lập kế hoạch và tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi 

dưỡng cho đội ngũ làm công tác dân số các cấp được triển khai theo các văn bản 

hướng dẫn của Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ. Các chương trình, nội dung tập huấn 
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đa dạng, phong phú, cung cấp các kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ DS-KHHGĐ; 

lồng ghép tập huấn chuyên môn nghiệp vụ với tập huấn các mô hình, đề án nâng cao 

chất lượng dân số, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. 

 Đội ngũ giảng viên tuyến tỉnh đã dần được hoàn thiện, tại cấp tỉnh và cấp 

huyện các giảng viên được cử đi tham dự các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, kiến 

thức chuyên môn nghiệp vụ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực hiện công tác dân 

số trong tình hình mới. 

 Ở cấp tỉnh: Đa số đã qua các lớp đào tạo cơ bản về DS-KHHGĐ: Lớp nghiệp 

vụ 2 tháng, các lớp tập huấn kỹ năng lãnh đạo, quản lý chương trình mục tiêu quốc 

gia, lớp giảng viên tuyến tỉnh, tập huấn kỹ năng tuyên truyền vận động, về phương 

tiện tránh thai, quản lý phần mềm chuyên ngành DS-KHHGĐ; sàng lọc trước sinh, 

sàng lọc sơ sinh, về tổ chức sắp xếp bộ máy,.... 

 Ở cấp huyện: Hầu hết lãnh đạo Phòng Dân số cấp huyện đã qua lớp bồi dưỡng 

về kỹ năng quản lý dựa vào mục tiêu, quản lý kinh phí chương trình DS-KHHGĐ; 

lớp giảng viên tuyến tỉnh. Viên chức chuyên môn nghiệp vụ các huyện, thị xã, thành 

phố đã được qua đào tạo lớp dân số cơ bản 2 tháng, lớp 3 tháng; các lớp tập huấn về 

phần mềm quản lý chuyên ngành, quản lý phương tiện tránh thai, tiếp thị xã hội 

phương tiện tránh thai do Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức và một số lớp tập huấn 

khác do ngành Y tế tổ chức. Các nhiệm vụ mới triển khai về dân số phát triển đều 

được Trung ương tập huấn tương đối đầy đủ, đều khắp với sự tham gia của đội ngũ 

làm công tác dân số tại địa phương, đặc biệt là các lớp bồi dưỡng kỹ năng truyền 

thông, kỹ năng xây dựng văn bản. 

 Ở cấp xã: Hàng năm đều được trang bị các kiến thức chuyên môn về DS-

KHHGĐ, dân số và phát triển, bồi dưỡng đạt chuẩn viên chức dân số cấp xã, kỹ năng 

sử dụng phần mềm quản lý chuyên ngành, quản lý phương tiện tránh thai, các kiến 

thức kỹ năng về nhiệm vụ công tác dân số trong tình hình mới. 

 Đối với đội ngũ cộng tác viên dân số thôn, làng, tổ dân phố: Hằng năm đều 

được tập huấn nghiệp vụ về công tác DS-KHHGĐ. 

 Trong các năm từ 2014-2019, ngành Y tế đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ thuộc Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức 04 lớp đạt chuẩn viên chức 

đào tạo cho hơn 180 học viên; mở 01 lớp bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp dân 

số viên hạng III cho gần 90 học viên là viên chức dân số tuyến huyện và xã. 

 3. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác dân số các cấp giai 

đoạn 2022-2030 

 - Bồi dưỡng kiến thức dân số cơ bản cho đội ngũ công chức làm công tác dân 

số. 

 - Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức làm công tác dân 

số đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm và nhiệm vụ được giao: Chương trình bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh dân số viên hạng IV, hạng III và hạng II. 

 - Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về quản lý công tác dân số phát triển trong 

tình hình mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị y tế - dân số các cấp. 

 - Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về dân số như: Công tác truyền 

thông vận động, cung ứng dịch vụ KHHGĐ/chăm sóc SKSS, hệ thông tin và thống 
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kê chuyên ngành dân số, các nội dung về nâng cao chất lượng dân số (kiểm soát mất 

cân bằng giới tính khi sinh, tư vấn chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên, chăm 

sóc SKSS, chăm sóc người cao tuổi, sàng lọc trước sinh, sơ sinh)… cho đội ngũ viên 

chức y tế dân số tuyến huyện, xã và cộng tác viên dân số. 

 - Tập huấn một số kỹ thuật thuộc đề án sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho đội 

ngũ y tế thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và một số cơ sở y tế thực 

hiện đề án trên địa bàn toàn tỉnh. 

 III. Đối tượng, phạm vi 

 1. Đối tượng 

 - Lãnh đạo quản lý công tác y tế - dân số các cấp. 

 - Công chức, viên chức làm công tác dân số tuyến tỉnh, huyện, xã. 

 - Công chức, viên chức y tế phụ trách nhiệm vụ về chăm sóc sức khỏe sinh 

sản, dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số tỉnh, huyện, xã. 

 - Cộng tác viên dân số thôn, làng, tổ dân phố. 

 2. Phạm vi: Triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. 

 IV. Mục tiêu 

 1. Mục tiêu chung 

 Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng 

về công tác dân số và phát triển, góp phần xây dựng đội ngũ làm công tác dân số các 

cấp và cộng tác viên dân số có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ công tác dân số đã được đề ra trong Chiến lược Dân số giai đoạn 2021-

2025. 

 2. Các mục tiêu cụ thể 

 Từ năm 2022 đến năm 2025 

 - 100% cán bộ, công chức, viên chức tuyến tỉnh và tối thiểu 90% viên chức 

làm công tác dân số tuyến huyện, xã được bồi dưỡng kiến thức dân số cơ bản, kiến 

thức về công tác dân số trong tình hình mới. 

 - 70% viên chức dân số được bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp 

dân số. 

 - Tối thiểu 70% nhân viên y tế cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS ở các cơ sở 

y tế huyện và xã có kiến thức, kỹ năng cung cấp dịch vụ dân số và phát triển. 

 - Tối thiểu 70% lãnh đạo y tế đơn vị y tế huyện và xã được bồi dưỡng về quản 

lý dân số và phát triển để thực hiện công tác quản lý dân số. 

 - Hàng năm có khoảng 30% cộng tác viên dân số được bồi dưỡng tập huấn 

kiến thức về công tác dân số và phát triển. 

 Từ 2026 đến năm 2030 

 - 100% cán bộ, công chức, viên chức tuyến tỉnh và 100% viên chức làm công 

tác dân số tuyến huyện, xã được bồi dưỡng kiến thức dân số cơ bản, kiến thức về 

công tác dân số trong tình hình mới. 
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 - 100% viên chức dân số được bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp 

dân số. 

 - Tối thiểu 90% nhân viên y tế cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS ở các cơ sở 

y tế huyện và xã có kiến thức, kỹ năng cung cấp dịch vụ dân số và phát triển. 

 - Tối thiểu 80% lãnh đạo y tế đơn vị y tế huyện và xã được bồi dưỡng về quản 

lý dân số và phát triển để thực hiện công tác quản lý dân số. 

 - Hàng năm có khoảng 40% cộng tác viên dân số được bồi dưỡng tập huấn 

kiến thức về công tác dân số và phát triển. 

 V. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng và lộ trình thực hiện 

 1. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng 

 - Các kiến thức về quy mô, cơ cấu, chất lượng và phân bố dân số; các nội dung 

về dân số và phát triển 

 - Công tác quản lý về dân số và phát triển trong tình hình mới 

 - Các nội dung về tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số 

 - Công tác thu thập thông tin và báo cáo thống kê về dân số và phát triển  

 - Các nội dung về nâng cao chất lượng dân số: Sàng lọc trước sinh và sơ sinh, 

tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, tư vấn chăm sóc SKSS/KHHGĐ, tảo hôn, hôn 

nhân cận huyết, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi,… 

 - Công tác truyền thông vận động về dân số trong tình hình mới. 

 2. Lộ trình thực hiện 

 - Năm 2022-2023: Tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn của Trung 

ương, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên tuyến tỉnh; Phối hợp biên soạn chương trình, tài 

liệu bồi dưỡng; Triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên 

chức, cộng tác viên dân số các cấp. 

 - Năm 2023-2025: Tiếp tục triển khai các lớp bồi dưỡng, tập huấn hàng năm 

tại tỉnh và báo cáo sơ kết thực hiện kế hoạch. 

 - Năm 2026: Cập nhật nội dung và bổ sung kiến thức qua chương trình, tài 

liệu và các khóa bồi dưỡng của Trung ương; tiếp tục triển khai các nội dung đào tạo, 

bồi dưỡng, tập huấn. 

 - Năm 2027-2030: Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, báo cáo 

viên tuyến tỉnh, huyện và triển khai các lớp bồi dưỡng, tập huấn hàng năm tại tỉnh; 

tổng kết, đánh giá thực hiện kế hoạch. 

 VI. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

 1. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi 

dưỡng về dân số 

 - Dựa trên khung các chương trình đào tạo của Bộ Y tế, Tổng cục DS-

KHHGĐ, phối hợp với các Trường, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng tổ chức các lớp 

đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

làm công tác dân số và cán bộ dân số cơ sở phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh. 
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 - Xây dựng các chương trình, tổ chức khóa bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng 

cao chất lượng đội ngũ làm công tác dân số phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ. 

 - Từng bước chuẩn hóa trình độ chuyên môn của đội ngũ làm công tác dân số 

các cấp và cộng tác viên dân số. 

 - Khuyến khích tự học và đào tạo trình độ sau đại học cho đội ngũ làm công 

tác dân số các cấp phù hợp với chuyên môn, gắn với quy hoạch sử dụng lâu dài. 

 2. Hoàn thiện chương trình, tài liệu, đào tạo, bồi dưỡng 

 - Tham gia xây dựng, góp ý bổ sung và hoàn thiện hệ thống chương trình, tài 

liệu bồi dưỡng về dân số và phát triển cho đội ngũ làm công tác dân số các cấp và 

cộng tác viên dân số và các đối tượng khác làm công tác dân số. 

 - Tham gia xây dựng chương trình bồi dưỡng chuyên môn theo vị trí việc làm 

về dân số. 

 - Đưa nội dung dân số và phát triển vào chương trình đào tạo, tập huấn, nghiên 

cứu khoa học đối với một số cơ sở giáo dục và các cơ quan đơn vị liên quan ở địa 

phương. 

 3. Nâng cao năng lực giảng viên, báo cáo viên 

 Xây dựng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên cấp tỉnh và cấp huyện có chất 

lượng cao để đáp ứng nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm 

công tác dân số và cán bộ dân số cơ sở. Đào tạo cơ bản và bồi dưỡng thường xuyên 

cho đội ngũ làm công tác dân số các cấp. 

 4. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai Kế hoạch 

 Tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ việc triển khai Kế hoạch nhằm bảo đảm 

chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng về dân số và phát triển. 

 VII. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ 

làm công tác dân số các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2030 được bảo 

đảm từ nguồn ngân sách địa phương bố trí trong dự toán ngân sách và nguồn ngân 

sách sự nghiệp y tế - dân số. 

 VIII. Tổ chức thực hiện 

 1. Sở Y tế 

  Hàng năm, trên cơ sở số liệu rà soát về đối tượng, phạm vi thực hiện của Kế 

hoạch này gắn với Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng hằng năm của Bộ Y tế, chủ trì hoặc 

phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền 

để thực hiện: 

- Cử cán bộ, công chức, viên chức dân số cấp huyện, xã tham gia các lớp đào 

tạo, bồi dưỡng do Bộ Y tế tổ chức. Khuyến khích tự học và đào tạo trình độ sau đại 

học cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số các cấp phù hợp 

với chuyên môn, gắn với quy hoạch sử dụng lâu dài. 
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 - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng 

tác viên dân số nghiệp vụ về dân số và các lớp đào tạo theo quy định của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ. 

 - Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng II, III, IV 

theo quy định. 

 2. Sở Tài chính  

 Trên cơ sở kinh phí của các đơn vị lập, Sở Tài chính tổng hợp theo khả năng 

cân đối ngân sách, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định bố trí kinh phí để triển 

khai, thực hiện Kế hoạch. 

 3. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

 Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan thực hiện các nội dung, 

phương pháp giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, giới và giới tính 

trong nhà trường phù hợp với từng cấp học, lứa tuổi theo định hướng của Kế hoạch. 

 4. Các cơ quan, đơn vị liên quan:  

 Cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự các lớp bồi dưỡng do Bộ Y tế và 

UBND tỉnh (Sở Y tế) tổ chức. 

 5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

 - Phối hợp chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng 

lực đội ngũ làm công tác dân số đến năm 2030 tại địa phương theo kế hoạch này. 

 - Tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại kế hoạch này phù hợp với 

điều kiện của địa phương. 

 - Định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết theo hướng dẫn của Sở Y tế. 

 Trên đây là Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ làm 

công tác dân số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030. Yêu cầu các sở, ban, ngành 

của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan triển 

khai thực hiện. Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc thì kịp thời báo cáo, đề 

xuất UBND tỉnh (qua Sở Y tế) để tổng hợp, xử lý./. 

  
Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các hội, đoàn thể của tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, tx, tp; 

- CVP, các Phó CVP.UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Lịch 
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