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I. TiNU HINLI AN NINH, TMT  TTI 

1. TInh hInh lien quan den an ninh quôc gia 

- TInh hInh an ninh chInh trj ni b: CG bàn n dnh, chra phát hin các 
biêu hin mâu thun, mat doàn kêt nôi bô. 

- TInh hInh an ninh trt tir trên dja bàn các ci1m cong nghip, các cong ty, 
doanh nghip ca bàn on djnh, không xây ra các viii dInh cong. lan cong trong 
cong nhân. 

- Trong näm phát hin 05 tru&ng hgp däng tài thông tin phüc t.p lien 
quan ANTT trên không gian m1ng, dà tiên hành mM lam vic, yêu câu cam kêt 
không tái phm dôi vM 04 tru&ng hçip, cüng cô hO sa ra Quyet djnh XPVPHC 
dOi vM 01 truèng hçip, pht tiên so tiên: 7.500;000 dOng. Phát hin 01 tài khoân 
MIXH Facebook igi dyng sir vic 03 nguM chêt trong 01 gia dInh 02 näm tnrc 
dê kêu gçi quyên gop có dâu hiu 1ra dão chiêm dot tài san. 

- TInh hinh ho?t dng cüa ngthi nuOc ngoài, Vit Kiu, tè chüc phi chInh 
phü: Trong näm 2022 có 11 to chirc PCPNN vOi 32 lucyt den thàm, lam viêc trên 
cta bàn huyn, hoat dng chü yêu trên linh virc giáo diic, y tê, nhân do, so vM 
cüng k' nàm 2021 tang 07 lucit. Qua theo dôi hot dng cüa các to chüc phi 
chInh phü trên ca bàn tuân thu các quy djnh cüa pháp 1ut, chua phát hin các 
ho?t dng phrc tp lien quan ANQG. 

2. TInh hInh trât ti an toàn xã hi 

- Ti phm và các hành vi xâm phm TTXH: Trong näm 2022, trên da 
bàn huyn D.i Lc xày ra 41 viii (so vói cling 19) nàrn 2019 tang 09 vy và so vâi 
cling 19) nãm 2021 tang 04 vy). 

-Ti phm và các hành vi xâm phm TTQLKT&CV: Phát hin 15 vi 
- 15 dôi tucing vi phm (So vó'i cling 19) nám nàm 2019 tang 06 vy - 04 dó'i 
tu'g, näm 2021 tang 03 vy - 03 dói tupi'zg,). 

- T)i phm và các hành vi xâm phm mOi trtrng: phát hin, xü 1 20 
vi - 19 d:ôi tugng vi phm (So vó'i cing 19) nám nàin 2019 tang 05 vy - 01 dôi 
twcxng, nám 2021 tang 10 vy - 09 dói tu'ng,. 

- Ti phim và t nn ma tüy: phát hin 06 vii - 09 dôi tixçing tang trt, 
mua bàn, to chüc si:r dçing trái phép chat ma tüy, xü 1 hành chInh 47 vu - 58 di 
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tilçmg sü dyng trái phép cht ma tüy (So vO'i cling kj) nàm 2019 so' vi khài to' 
giám 01 vii - 0 dôi tztcrng, nám 2021 sO vu kh&i tO githn 04 vy - 04 dOi tw'ng,). 

- T ntn xä hi: : Bt qua tang 119 vii - 227 d& ttrcmg, khôi to 05 vi - 12 
bi can ye hành vito chirc dánh bac và dánh bac; xr 1r hành chInh 114 vu - 265 
dôi tirqng, ph.t tiên: 479,3 triu dông. 

3. TInh hlnh tai nan xã hi 

- Tai nan  giao thông: 

+ Duông bô: xáy ra 10 vi, lam ch& 10 ngui, bj, thlxcTng 01 ngll&i, trong 
do trên tuyên Quôc 1 14B xày ra 04 vy, lam chêt 04 nguôi, bj thuong 01 ngui. 
(So v&i cling /9) nám 2021: giám 04 vy, giám 04 ngztó'i chêt, giám 03 ngithi bj 
thztong, So vâi cling kj.) nàm 2019. giám 05 vy, giâln 07 ngwài chét, giám 01 
ngu'ô'i bj thzrcmg). 

+ Dithng thüy: Không xày ra. 

- Cháy no: không xày ra vi.i cháy, n nào (so vó'i cling 19) nám 2019 giám 
06 vu, so vài cling 19) nám 2021 giáiv 03 vy). 

II. KET QUA CONG TAC 

1. Cong tác bão v an ninh quc gia 

- CM dao  Cong an huyn tang cithng trin khai dng b rnt cong tác, 
nàm tInh hInh, quán k cht dja bàn, dôi tuçmg chInE trj, không de xày ra hoat 
dng phá hoai, kich dng gay rôi ANTT trên da bàn, nhât là trong thi diem 
din ra sr kin chInh tri quan tr9ng, các ngày lê trong ton giáo, Têt Drnmg ljch, 
T& Nguyen dan 2022... Bào v an toàn các rniic tiêu, cong trInh quan tr9ng ye 
ANQG, các doàn lãnh dao  Dâng, Nba nithc den thàm, lam vic trên da bàn. 

- Chi dao  Cong an huyn thirc hin t& các mat cong tác báo v an ninh 
chmnh trj ni b, an ninh kinh tê, an ninh van boa - tir tthng, an ninh mng, an 
ninh thông tin, truyên thông. Trong nàm 2022, d. tiên hành tham muu cho 
UBND huyn ban hành Quy chê bào v BMINN trên da bàn huyn 

- ChI dye Cong an huyn thçrc hin tat phucing châm "An ninh chü dng", 
tang cu?mg näm tInh hInh ANNT-DT, ton giáo, dan tc; kjp thai tham mixu 
chInh quyên các cap chi dao  các co quan chirc näng giâi quyêt, nhât là tinh hInh 
khiu kiên, không de phtrc tap, kéo dài, hInh thành "diem nóng" ye ANTT. CM 
dye giãi quyêt tot van d lien quan hoat dng cüa Kliu xCr 1 rác thai Dai  Hip và 
van áê ô nhiêm môi truông t?i  Nba may Con Di Tan. 

2. Cong tác bão dam trt tir, an toàn xã hi 

2.1. Cong tác dâu tranh phông chông ti phirri 

- Chi dye içrc lucing COng an huyn t.p trung 1c lucmg, ta chüc thrc hin 
dang b các bin pháp nghip vi nhãm phông ngTa, dâu tranh vOi hoat dyng cüa 
các l°a  ti phm và hành yj yj pham pháp 1ut, nhât là truc, trong và sau Tt 
Nguyen dan Nbâm Dan 2022, các ngày le ion cüa dat nuOc, cüa tinh, cüa huyen; 



tang cung cong tác tu.n tra kim soát, báo dam an ninh trt tçr trên dja bàn, 
thirc hin tot cong tác trirc ban, trgrc chin, giâi quyêt tot các van dê phirc t.p 
lien quan ANTT. 

- Thumg xuyen gi hói, ren de các di tugng hinh sr, ma tüy. Qua do dã 
lap oi ho sa dua doi tirqng vao CSGDBB, 01 dOi trng di Tnr&ng giáo dung, 
11 dôi tugng áp ding biên pháp giáo duc tai  xã, phuông, thj trân. Lp 03 ho scc 
diza dôi ttrçlng di Cci s cai nghin bat buc. 

- Trên linh virc hInh sir: Trong näm, s vi phm ti v tr.t tr xâ hi xây 
ra 41 vu. Ti l diêu tra khám phá 40/41 vi (dat t 1 97%); xü l hành chInh 331 
dôi tuçing, pht tiên 52 8,75 triu dOng. 

- Trên lTnh v1rc kinh t, tham nhüng, chfrc vii: Phát hin 15 vii - 15 déd 
tuçmg vi phm, trong do khii to 01 vii - 01 bj can, xü 1)2 vi phm hành chinh 14 
vi.i - 14 dôi tuqng, pht tiên 3 5.000.000 dông. 

- Trên linh vrc môi tru*ng: Phát hin, xfr 1)2 20 vii - 19 dôi tung vi 
pham, pht tiên74.000.000 dong. Tiêp nhn 01 vi - 00 bj can ye ti "Hüy hoai 
rrng" do Hat  kiêm lam Bäc Quàng Nam chuyên diéu tra theo thâm quyên. 

- Trên linh virc ma tñy: Phát hin, khOi to 06 vi - 09 di tuçlng tang trct, 
mua bàn, to chüc süding trái phép chat ma thy, phát hin 47 vi - 58 dôi tuqng 
s1r diing trái phép chat ma tüy. 

- Cong tác bat, vn dng du thu di ttrqng truy nä: Vn dng, bt 03 
dôi tuçmg truy nà cüa da phuang khác, bat 03 dôi tiscmg truy nã cüa dja phi.rcrng 
(dâu kST 01 dôi ttrçing, phát sinh trong ks': 02 dôi tucng). 

2.2. Cong tác tip nhn, giãi quyt t giác, tin báo v ti phim Va 
KNKT; diêu tra, xfr 1)2 ti phm 

- To chrc tip nhn, phân loai,  xi:'r 1)2 có hiu qua t giác, tin báo v ti 
pham, không dê xày ra các tm?ing hcip sOt, lçt; khOng tO chirc hem tra, xác minh 
ho.c kiêm tra xác minh mang tInh hInh thirc. 

- Trong näm 2022, Ca quan CSDT Cong an huyn Dai  Lc dä tip nh.n 
117 tin. Trong do: Näm 2021 chuyên sang: 12 tin; Tiêp nhn trong k)2: 105 tin. 
Kêt qua giãi quyêt theo thâm quyên: 105/117 (t)2 l giái quyêt tin báo: 89,7%). 

-Thçil)2diutra86vi- 118 bj can (ancUchuyn sang: 15vi-21 bjcan; 
an thi 1)2 mói: 71 vii - 97 bj can). Kêt qua: Khâi to intfyi 69 vu - 97 bj can, 
thüc diOu tra, dê nghi. truy tO: 42 vii - 63 bj can; chuyn theo thâm quyn: 12 v11 - 
27 bcan, an tam  dInh chi: 04 vti - 00 bj can, dInh chi diêu tra 01 vi - 01 bj can. 
Chuyên sang kr sau: 27 vi -27 bi, can. 

- Cong tác bit, diu tra, xü 1)2 ti pham darn báo dung quy di,nh  pháp Iut, 
dung ngutYi, dung ti, không dê xãy ra oan, sai, birc cung, nhuc hInh. 

2.3. Cong tác quãn 1)2 hành chInh ye TTXH 

* COng tác quãn 1)2 dr trü, thu thp thông tin dan cu 
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Cong an huyn thung xuyên chi clao Cong an các xã thj trân rà soát, cp 
nhat các thông tin ye dOi tucYng thuôc din quàn 1>',  c.p nh.t so CMND 09 so, 
giâi quyêt các thu tic däng k cu trü va lam sch dtr 1iu dam báo dU 1iu dan cu 
trên dja bàn huyn "dung, du, sch, song". Qua cOng tác lam sach  dü 1iu COng 
an xa Dai  Quang và Cong an xa Dai  Lnh da phát hin và phôi hcip bat giü 02 
dôi tuçlng truy nã: Büi Van Trung (Dai Quang) v Huinh Th Anh Minh (Dai 
Lath), bàn giao cho Co quan có thâm quyên i theo quy djnh. 

* Cong tác cp, phát CCCD 

Dà thu nhân: 13.147 h so CCCD; 8.701 h so cp tài khoán dinh danh 
diên tü. Nhân 22.535 CCCD tr ciic C06; trâ qua buu din 18.38 1 CCCD cho 
cong dan, bàn giao cho Cong an xã trâ cho cOng dan 4.154 CCCD. Xü l 13.147 
ho so CCCD truyên len Cic C06, l.p 877 ho so hity so djnh dan cá nhân gO'i 
PCO6. Xác nhn 170 CMND cho cong dan. 

* COng tác quán 1 ngành nghê kinh doauh có then kin ye an ninh 
trt tty; vu khI, vt 1iu no, CCHT, pháo: 

- Cong tác VK-VLN-CCHT và pháo: ban hà.nh Kê hoach so 100/KH-
UBNID ngày 14/6/2022 ye tAng cumg cOng tác phng, chông ti phm, vi pham 
pháp 1ut ye vu khI, vt 1iu nO, cOng c11 h trq. COng an huyn vn dng nhân 
dan trên da bàn giao np 21 sung tir chê; 03 sung quàn dçing; 01 hp tiêp dan 
AK, 44 viên dan  sung quãn dmg; 01 sung the thao (sung truèng bàn dan  no) và 
02 vien dan  the thao; 13 vii khI thO so, phát hin 01 vii - 02 dôi tuçng mua ban 
trái phép pháo, xfr pht 7,5 triu. 

- Cong tác quãn I ngành nghê du tu kinli doanh có diu kiin 

Cong an huyn t ch(rc kim tra 101 co sâ ngành ngh d.0 tu kinh doanh 
có dieu kin, 1p biên bàn vi phm hành chInh 18 trtthng hçp, pht tiên tong 
cong 81 triu dông. Cap 23 giây chtrng nhn dü diêii kin ye an ninh trat  t1r, giài 
quyêt cap mdi, dôi. Trong do tiêp nhn 05 trumg hçip qua cOng djch vi cong 
tr1rc tuyen B Cong an; (trong do cap mdii 12 GCN; cap dOi 09 GCN, cap lai  01 
giây chirng nhQ.n). 

* Cong tác PCCC 

- UBND huyn ban hanh K hoach s 53/KH-UBND ngày 31/3/2022 ye 
vic triên khai th?c hin Quyêt djnh sO 271 3/QD-Ti]3ND ngày 23/09/2021 cüa 
UBND tinh Quàng Nam ye vic ban hânh quy djnh ye an toAn PCCC dôi vói 
nba O h gia dInh và nhà dê a kêt hçip san xuât, kinh doanh, trên dia bàn huyn. 
Triên lchai thirc hin Nghj quyet 07/2020/}ND ngày 15/7/2020 cUa FIDND 
tinh ye vic xü l co sa khOng dam báo yêu câu PCCC trên dja bàn dua vào sü 
ding tnthc ngày 1ut PCCC nAm 2001 có hiu lirc. Ban hanh Kê hoach so 
123/KH-UBND ngAy 10/08/2022 ye tAng cu?mg cOng tác PCCC và CNCH dôi 
vói khu dan Cu, ho gia dInh, th a kêt hcip san xuât, ldnh doanh. 

- Cong an huyn kim tra an toan PCCC&CNCH theo chuyên d, dnh k' 
và dt xuât duçxc 134 lucit, 1p 08 biên bàn VPHC, xir pht tiên tOng cong 15,6 



triu dng; tham mixu dInh chi boat dng di vói hung m11c din nàng luçmg mt 
tthi áp mái tai  nhà 1ng phi chç Ai Nghia. T cliirc 02 l&p huân Iuyn và cap 
Giây chirng nhn huân 1uyn nghip v'çi PCCC vói 580 ngtr1i tham dir. 

* Thirc hiên Be an 06: 

- UBND huyn ban hành Quy& dinh thành l.p vâ quy chê ye vic cüa To 
cong tác triên khai Dê an 06 trên dja bàn huyn Dai  Lc. To cong tác triên khai 
D an 06 huyn Dai  Lc ban hành các van bàn chi d?o  các cci quan, ban, ngành, 
doàn the, UBND xã, thj trân to chüc triên khai thixc hin nghiêrn tüc các ni 
dung cong vic phic vi triên khai Dê an theo tiên d, 1 trmnh dê ra. Den nay 
huyn Dai  Lc dã thành 1.p 01 To cong tác cap huyn; 18 To Cong tác cap xã, 
113 To cong tác thôn. 

- Cong an huyn ban hành k hoach, cOng vn triên khai thirc hin D an 
"Phat triên mg dung lieu ye dan cu, drnh danh va xac thuc diên tu phuc vu 
chuyên dôi so quôc gia giai doan 202 1-2025, tam nhin den nàm 2030". 

* Cong tác dam bão TTATGT 

- Chi dao  Cong an huyn tang cithng tuyên truyn, nâng cao thtrc chip 
hành pháp 1ut khi tham gia giao thông, trong do tp trung tuyên truyên quy dj.nh 
tai Lut Giao thông duông b, Nghj djnh 100/2019/1'.D-CP ngày 30/12/2019 cüa 
ChInh phü quy djnh ye xü phat ye x1r phat vi phm hành chInh trên linh virc giao 
thông dung b, dumg sat, Chi thj 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 cüa Thu tuông 
ChInh phü ye thrc hin Luat phOng chông tác hai  cüa rugu, bia; tO chtrc tot Cong 
tác tuân tra, kiêm soát, xir l vi pham trat  t1r an toàn giao thOng, nhât là các hành 
vi vi pham là nguyen nhân tr1rc tiêp gay tai nan  giao thông, gop phân dam bão 
trat tir an toàn giao thông trên dja bàn huyn. Dông thai thirc hin tot cong tác 
dam bào trat  tr an toàn giao thông dir?mg thüy ni dja; trong do chii tr9ng triên 
khai cong tác tuân tra, kiêm soát, dam bâo an toàn giao thông trên các tuyen 
song; nhãc nhâ các chü ben dO, khách qua song tuân thu các quy dnh tai  Nghj 
dj.nh 132/2015/ND-CP ngày 25/12/2015 cüa Thu tuáng ChInh phü quy djnh ye 
x'Cr phat vi pham hành chInh trong linh vrc giao thông duäng thüy ni dja. 

- Cong an huyn dã to chrc 18 dçit tuyén truyn v&i hcm 9.800 1uçt ngui 
tham gia tai  07 xã Va khu dan cu, 07 truOng hçc; 01 dçt tai  cong ty, 02 dcit tuyên 
truyên và k cam kêt khOng vi phm TTATGT (chO qua tái, qua chiêu cao, cdi 
nci, rai vai...) giüa COng an huyn và ngui lái Xe, cá nliân, to chüc kinh doanh 
van tài; 01 dgt tuyen truyên và k cam két vOi 12 chü các nba hang, quán in trên 
dja bàn huyn ye vic "tuyên truyên, vn dng khách hành khOng sir ding ruou 
bia khi dieu khiên phuong tin". 

- Cong an huyn trinkhai 07 k hoach nh.m dam bào trat  ttr an toàn giao 
thOng trên da bàn huyn. TO chuc 527 ca TTKS, 1p 1.092 tnthng hgp vi phm, 
x'r 1 972 tru?mg hqp vi pham, phat tiên np Kho bc Nhà nuóc: 1.530.525.000 
dông (dat 109,32% chi tiêu Giám dôc giao). Tam  gitt 372 phucmg tin. TuOc 
giây phép lái xe 115 trumg hçip. To chuc 06 dcrt than tra kiêm soát và 05 dot 
kiem tra các ben, phucmg tin thüy ni da; tiên hành nhc nhâ và yêu cu cam 
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k& không vi phm di vói 10 tmèng hçip, 1p biên bàn dInE ehi di vci 02 bn 
do tir phát, giao Cong an xã va chinh quyn dja phrong xü 1 theo quy dnh; 
phát hin và 1p biên bàn 01 tnrO'ng hcip vi phm quy djnh ye tr.t tr giao thông 
duO'ng thüy, ph.t tiên: 750.000 dông. Tip nhn và. giái quyêt 3.73 8 truOng hcip 
dàng k xe mô to, 372 tri.thng hcTp dáng k xe ô tO. 

2.4. Cong tác thi hành an và HTTP 

- Tip tçic trin khai D an "Dam bào tái hOa nhp cong  dng dôi vOi 
ngithi chap hành xong an pht tü ye eli trli trên dja bàn huyn nàm 2022". Tü 
ngày 15/12/2021 den ngày 15/11/2022 có 58 tri1ng hgp chap hành xong an pht 
tü tha ye dja phuong. Tong so ngithi chap hành xong an pht tli hin nay dang 
quàn 1 403 tnthng hgp. 

- Cong tác quân 1, giam giU phm nhân: nhp, trIch xut, b trI giam gi 
phm nhân dugc thirc hin dung quy dnh cüa Lut thi hành an hInh sir, Hu&ng 
dn 155/C QQLTHAHS-C 10 ngày 08/01/2020 ye Hu&ng dan trIch xuât ph.m 
nhân. 

- Hin nay, Cong an huyn dang quail 1 theo dOi 109 truOng hcp thi hành 
an hInh six tai cong dông. 

3. Cong tác xây dirng phát dng Phong trao toàn dan bão v ANTQ 

- UBND huyn ban hành K hoch s 34/KH-CAH, ngày 07/01/2022 v 
phát dng Phong trào toàn dan bâo v an ninh To quOc dçt 1 nàm 2022. Kêt qua 
có 100% các xã, thi trân to chüc; trong do có 06 xà to chüc tuyên truyên tp 
trung thu hut s1r tham gia cUa han 3.400 lugt ngi.thi; 12 xã, thitrãn  do ành huâng 
cüa tInh hInh djch berth Covid-. 19 dà triên khai tuyên truyên bang ba phát thanh, 
phát thanh luu dng, t? tai, bang ron, khâu hiu. 

- Chi dao  xây dimg mOi và nhân rng mO hInh "Ting ba an ninh" trên 
dja bàn xã Dti An, Dui HOa, Dai  Minh; nhân rng mO hInh "Camera an ninh" 
trên dja bàn xã Dai  Thàng. Xây dirng mâi mO hình "Tuyen du6ng an toàn ye 
phOng cháy chüa cháy" trên dja bàn xã Dai  Hip vâ Di Thàng; mô hmnh "Chi 
hi Tin lành bmnh yen — gia dInh hanh  phüc" trên da bàn xA Dai  Lãnh; mO hInh 
"Khu dan cu an toàn ye phông cháy chUa cháy" trén dja bàn xã Dai  Quang. 

- T chlrc thng kt phong trào toàn dan bào v ANTQ nãm 2021 và dê ra 
phucmg huàng, nEim vi1 cong tác xây drng, phát dng phong trào toàn dan bão 
v ANTQ näm 2022. Khen thuthig cho 14 tp the và 18 cá nhân có thành tIch 
xuât sac trong phong trào toàn dan bâo v ANTQ nãm 2021. 

4. COng tác hu cn, thông tin, co' yu 

- COng an huyn thçrc hin d.y dü ch d chInh sách cho CBCS, quãn 1 
sir diing dng mrc dIch va dat hiu qua kinh phI thrc cap, dam bào cong khai, 
minE bach,  ci. the khOng de xay ra igi ding dê tham n..hQng. Kjp thai phrc vii tat 
Ca yeu câu cOng tác chiên dâu cüa dan vj. 

- COng an huyn dà trin khai thirc hin Co hiu qua các phuang an dam 
bào thông tin lien lac,  ca yêu, ni b, phiic vr tot yêu câu cong tác lãnh dao,  chi 
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buy, nhât là trong thai diem bào v Tt Duang ljch và Têt Nguyen dan Nhâm 
Dan 2022. 

lU Nhn xét, tánh giá chung 

Trong näm 2022, tInh hInh an ninh chInh trj, trt tr an toàn xã hi trên 
dja bàn huyn co bàn on djnh. Lirc lucmg Cong an huyn dâ quán trit, thçrc hin 
nghiêm phucing châm hành dng trong näm 2022: "Chü dng, nêu gtro'ng, k 
c1r0ng, trách nhim, hiu qua" và 03 giài pháp trng tam "dot  phá" trong näm 
2022 theo tinh than Nghj quyêt cüa Dáng iiy Cong an tinh dã xác djnh. 

Cong an huyn dA trin khai toàn din các mat cong tác Cong an, dam bão 
tot tinh hInh ANCT và TTATXH tai  da phucmg, dat  nhiêu thành tIch nôi bt 
thrçc các cap chInh quyên và Nhân dan trên dja bàn dánh giá cao nhu: Báo v an 
toàn các s11 kin chInh trj quan tr9ng diên ra trén dja bàn huyn; dam bào an 
ninh, an toàn các boat  dng vui xuân, don têt cüa Nbân dan; triên khai thtrc hin 
tot các kê hoach ma dgt cao diem tan cong trail áp các loai ti pham, dam bão an 
ninh trt ty Têt Nguyen dan Nhâm Dan nàm 2022, thông qua (16 gop phân dam 
bào tmnh hInh ANTT trên dja bàn huyn. 

Tuy nhiên, Trong näm 2022, tInh hInh dch bnh Covid-19 trong can b, 
chiên s5 Cong an huyn diên biên phirc tap, có thai diem hon 50% quân so cüa 
o 1 Di cong tác, Cong an xâ, thj trân b nhim Covid- 19; lit do ãnh huâng trijc 
tiêp den vic thrc hin cong tác chuyên mon. 

Trên day là báo cáo tInh hInh, k& qua cong tác phOng-chng ti phamxa 
vi pham pháp lut näm 2022 cüa UBND huyn Di 

No'i nhân:— T4 BAN NHAN D4N 
- Dai biêu HF)ND huyn; U TICH 
- CT UBND huyn; " — -" / 

- CVP, PCVP; 
- Liru: VTLT, CA. 

Lê Van Quang 
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