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BÁO CÁO
Kết quả rà soát, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến 

30/9/2022 và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới
- - - - - - - - - -

I. Đối với các xã đã được UBND tỉnh ban hành QĐ công nhận, thừa nhận 
xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020:

1. Kết quả rà soát, đánh giá các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 
2021-2025

1.1.  Các tiêu chí đã đạt chuẩn: 17/19 tiêu chí, bao gồm: Tiêu chí số 1: Quy 
hoạch; Tiêu chí số 2: Giao thông; Tiêu chí số 3: Thủy lợi và phòng chống thiên tai; 
Tiêu chí số 4: Điện; Tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 7: Cơ sở hạ 
tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 8: Thông tin và Truyền thông; Tiêu chí số 9: 
Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 10: Thu nhập; Tiêu chí số 11: Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 
12: Lao động; Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu 
chí số 14: Giáo dục và Đào tạo; Tiêu chí số 15: Y tế; Tiêu chí số 16: Văn hóa; Tiêu 
chí số 17: Môi trường và an toàn thực phẩm; Tiêu chí số 18: Hệ thống chính trị và 
tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 19: Quốc phòng và An ninh.

1.2. Các tiêu chí chưa đạt: 02/19 tiêu chí chưa đạt cần tập trung chỉ đạo gồm: 
Tiêu chí số 2: Giao thông; 
- Đường ngõ, xóm có 33 tuyến, với tổng chiều dài 6,55 km, 100% các tuyến đã 

được bê tông, cứng hóa đảm bảo sạch và không lầy lội vào mùa mưa; tuy nhiên mới 
có 82% các tuyến đường đạt chuẩn chiều rộng mặt đường tối thiểu 3 m; chưa đạt yêu 
cầu. (Yêu cầu của tiên chí 100% đường ngõ xóm đảm bảo quy mô chiều rộng mặt 
đường tối thiểu 3 m)

- Đường trục chính nội đồng (đường ra đồng) gồm 09 tuyến với tổng chiều dài 
là 4,01 km, đã bê tông hoá 2,73 km; trong đó có 1,71/4,01 km = 42,6% đã đạt chuẩn 
chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,5m. chưa đạt yêu cầu. (Yêu cầu của tiên chí 100% 
đường trục chính nội đồng đảm bảo quy mô chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,5 m)

Tiêu chí số 5: Trường học.
- Tính đến hết tháng 9/2022 trên địa bàn xã có 2/3 trường đạt chuẩn Quốc gia: 

Gồm trường THCS được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia theo Quyết định số 
2878/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh Hải Dương; Trường Mầm non 
được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I theo Quyết định số 2559/QĐ-
UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh Hải Dương 

Còn 1/3 trường (trường Tiểu học chưa đạt chuẩn Quốc gia). 



1.3. Kế hoạch thực hiện 
 Việc thực hiện các tiêu chí chưa đạt:
- Tiêu chí số 2: Giao thông
Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, tháo rỡ các công trình để 

mở rộng các tuyến đường thôn, xóm, đường ra đồng. Đồng thời đóng góp kinh phí để 
cứng hoá các tuyến đường để đảm bảo chiều rộng mặt đường theo quy định chung 
của tiêu chí. Phấn đấu hết năm 2024 đạt chuẩn tiêu chí.

- Tiêu chí số 5: Trường học. 
Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia theo quy 

định của Bộ giáo dục và đào tạo. Cụ thể:
- Trường Mầm non tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn 

quốc gia mức độ 1.
- Trường Trung học cơ sở giữ vững và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn 

quốc gia (chuẩn bị mọi điều kiện để phục vụ công tác phúc tra công nhận lại trường 
chuẩn Quốc gia năm 2022).

- Trường Tiểu học hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh Hải Dương công nhận 
trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Phấn đấu tháng 9 năm 2023 đạt chuẩn tiêu chí.
2. Rà soát, đánh giá theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 

2025
2.1. Tổng số tiêu chí đã đạt chuẩn là: 12/19 tiêu chí đạt 63% gồm: Tiêu chí số 1 

- Quy hoạch; Tiêu chí 3 - Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu chí 4 - Điện; Tiêu 
chí 6 - Văn hóa; Tiêu chí 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí 8 - Thông 
tin và Truyền thông; Tiêu chí 9 - Nhà ở dân cư; Tiêu chí 12 - Lao động có việc làm; 
Tiêu chí 15 - Hành chính công; Tiêu chí 16 - Tiếp cận pháp luật; Tiêu chí 18 - Chất 
lượng môi trường sống; Tiêu chí 19 - Quốc phòng và An ninh.

2.2. Các tiêu chí chưa đạt là: 7/19 tiêu chí gồm: 
Tiêu chí 2 - Giao thông; 
- Nguyên nhân chưa đạt: Đường trục chính nội đồng (đường ra đồng) gồm 09 

tuyến với tổng chiều dài là 4,01 km, đã bê tông hoá 2,73 km; trong đó có 1,71/4,01 
km = 42,6% đã đạt chuẩn chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,5m. chưa đạt yêu cầu.

Tiêu chí 5 - Giáo dục; 
- Nguyên nhân chưa đạt: Tính đến hết tháng 9/2022 trên địa bàn xã có 2/3 

trường đạt chuẩn Quốc gia: Gồm trường THCS được công nhận trường đạt chuẩn 
Quốc gia theo Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh Hải 
Dương; Trường Mầm non được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I theo 
Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh Hải Dương 

Còn 1/3 trường (trường Tiểu học chưa đạt chuẩn Quốc gia). 



Tiêu chí 10 - Thu nhập; 
- Nguyên nhân chưa đạt: Năm 2021 Tổng thu nhập toàn xã đạt 

368.800.000.000 đồng;
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 53.526.850 đồng/người/năm.
Tiêu chí 11 - Nghèo đa chiều;
- Nguyên nhân chưa đạt: - Số hộ nghèo của xã năm 2021 là: 54 hộ. Chiếm tỷ lệ 

2,21%. 
Trong đó:     + Số hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội: 13 hộ.
                     + Số hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo: 41 hộ.
- Tỷ lệ Hộ nghèo theo tiêu chí NTM năm 2021 của xã (đã trừ số hộ nghèo 

thuộc đối tượng bảo trợ xã hội) là: 41/2.439 hộ chiếm 1,68%. (Tiêu chí đạt ≤1,0%)
 Tiêu chí 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn;
- Nguyên nhân chưa đạt: xã chưa có sản phẩm OCOP được xếp hạng hoặc 

tương đương còn thời hạn
 Tiêu chí 14 - Y tế; 
- Nguyên nhân chưa đạt: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt: 92,6%
Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe (áp dụng đạt cho cả nam và nữ): 90%
Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa (áp dụng 

đạt cho cả nam và nữ): 35%
Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử: 75%
Tiêu chí 17: Môi trường;
- Nguyên nhân chưa đạt: - Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia 

súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường. Đạt
- Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo 

quy định về bảo vệ môi trường 90,9% 
- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được 

thu gom, xử lý theo quy định: Đạt 85%
- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp 

phù hợp, hiệu quả: Đạt 80%
- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn: Đạt 30%
- Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý 

đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường: đạt 95%
- Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và 

tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường: Đạt 
80%

- Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và 
bảo vệ môi trường: Đạt 90%



- 85% cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước 
thải, khí thải đạt chuẩn và đảm bảo bền vững.

- Nghĩa trang trên địa bàn xã đều có quy hoạch và quản lý theo quy hoạch. Các 
thôn đã xây dựng quy chế quản lý nghĩa trang trên địa bàn thôn. 

- Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng: Đạt 7%
- Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn: 3m2/ người
- Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, 

xử lý theo quy định: Đạt 85%
2.3. Kế hoạch thực hiện, hoàn thành tiêu chí chưa đạt 
 Việc thực hiện các tiêu chí chưa đạt:
Tiêu chí 2 - Giao thông; - Tiếp tục tiến hành rà soát các tuyến đường xã, đường 

thôn, xóm, đường ra đồng, nội đồng hiện có, huy động các nguồn lực để xây dựng 
mới, nâng cấp, mở rộng, bảo trì các tuyến đường đã xuống cấp để đạt chuẩn theo tiêu 
chí nông thôn mới nâng cao, Chỉ đạo các thôn huy động nguồn lực, tuyên truyền vận 
động nhân dân đóng góp kinh phí  xây dựng tu sửa, nâng cấp hệ thống thoát nước thải 
trong khu dân cư đảm bảo rãnh thoát nước kín (cống hoặc rãnh kiên cố có nắp) không 
để nước thải chảy tràn ra mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi 
trường. Các đoàn thể chính trị xã hội và các thôn tiếp tục tuyên truyền vận động hội 
viên, đoàn viên và nhân dân tổ chức trồng cây hoa hoặc cây xanh hai bên hành lang 
đường trục xã, đường thôn đảm bảo cảnh quan môi trường.

 Phấn đấu hết năm 2024 đạt chuẩn tiêu chí.
Tiêu chí 5 - Giáo dục; Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng trường đạt 

chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo. Cụ thể:
- Trường Mầm non tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn 

quốc gia mức độ 1.
- Trường Trung học cơ sở giữ vững và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn 

quốc gia (chuẩn bị mọi điều kiện để phục vụ công tác phúc tra công nhận lại trường 
chuẩn Quốc gia năm 2022).

- Trường Tiểu học hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh Hải Dương công nhận 
trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Phấn đấu tháng 9 năm 2023 đạt chuẩn tiêu chí.
Tiêu chí 10 - Thu nhập; Tiếp tục triển khai các đề án về phát triển sản xuất 

nâng cao thu nhập cho người dân một cách hiệu quả và bền vững. Thực hiện tốt việc 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tiếp tục thúc 
đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Thu hút các 
doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nhất là các doanh nghiệp chế biến nông sản, thu hút 
nhiều lao động. 



Tiêu chí 11 - Nghèo đa chiều; Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững, nâng cao hiệu quả các Chương trình an sinh xã hội 
trên địa bàn nông thôn, thực hiện đổi mới cách thức hỗ trợ người nghèo từ trực tiếp 
sang hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ vốn, phương thức sản xuất để người dân chủ động vươn 
lên thoát nghèo. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2022 ≤ 1,5% (Trừ các trường 
hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, 
hoặc do bệnh hiểm nghèo)

Tiêu chí 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiếp tục chỉ đạo 
đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất, sản xuất 
theo hướng hàng hoá, bền vững, liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 
Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp 
của Trung ương, tỉnh, huyện. Triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp, xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm. Đẩy mạnh 
ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ 
giới hoá sản xuất nhằm nâng cao năng xuất lao động, nâng cao chất lượng, giá trị sản 
phẩm nông nghiệp. Duy trì hoạt động của HTXDVNN đúng theo luật HTX, hàng 
năm hoạt động có hiệu quả.

Tiêu chí 14 - Y tế:  Tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng, cải tạo, nấng 
cấp về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tại trạm y tế, nâng cao chất lượng hoạt động của 
trạm y tế xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm y tế, thực 
hiện tốt các chính sách về bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em, hộ 
nghèo. Phấn đấu có ≥ 95% tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Thực hiện hiệu 
quả công tác kiểm soát các dịch bệnh truyền nhiễm và bệnh gây dịch; không có tình 
trạng ngộ độc thực phẩm đông người.

Tiêu chí 17: Môi trường; Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân cải tạo 3 
công trình vệ sinh, cải tạo chuồng trại chăn nuôi, các cơ sở sản xuất áp dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, cụ thể: Phấn 
đấu 100% hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy định. 100% lượng rác thải sinh 
hoạt phát sinh trên địa bàn xã được thu gom và xử lý theo đúng quy định. 100% số hộ 
chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. 100% cơ sở sản xuất 
kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải, khí thải đạt chuẩn và đảm 
bảo bền vững

II. Kế hoạch xây dựng các công trình, dự án của Chương trình MTQG 
xây dựng Nông thôn mới năm 2022: 

1. Tên công trình: Công trình xây dựng trụ sở làm việc Công an xã
Tổng mức đầu tư:   6.998.097.000  VNĐ
(Bằng chữ: Sáu tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, không trăm chín mươi bảy 

nghìn đồng./.)
Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022.



Hiện tại công trình đang trong  quá trình thẩm định. Dự kiến triển khai thi công 
vào đầu tháng 9/2022. Cuối tháng 12/2022 đưa vào bàn giao sử dụng

2. Tên công trình: Công trình xây dựng Nghĩa trang liệt sỹ xã
Tổng mức đầu tư dự án: 9.097.403.000 đồng 
(Bằng chữ: Chín tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm linh ba nghìn 

đồng./.)
Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022
Hiện tại công trình đang trong  quá trình thẩm định. Dự kiến triển khai thi công 

trong tháng 11/2022
III. Kế hoạch huy động nguồn vốn xây dựng nông thôn mới năm 2022:
1. Dự kiến nguồn vốn huy động xây dựng NTM năm 2022 gồm:
+  Thu từ đấu giá đất: 6 tỷ
+ Thu từ xử lý đất dôi dư, xen kẹp: 2,8 tỷ 
+ Thu khác: 6 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn đầu tư là: 14,8 tỷ đồng
2. Tổng số nợ xây dựng cơ bản của xã đến 30/9/2022 là: 4.007.482.000 

đồng; Cụ thể:
+ Nợ công trình Trường Tiểu học: Hạng mục 3 tầng 12 phòng; san lấp + tường 

rào 1.780.000.000 đồng
+ Nợ công trình Trường mầm non: Hạng mục nhà hiệu bộ: 120.155.000 đồng
+ Nợ công trình Kênh tưới nước xã Kiến Quốc: 173.243.000 đồng
+ Nợ công trình Trường học Mầm non: Hạng mục 2 tầng 10 phòng và 2 tầng 4 

phòng: 202.757.000 đồng
+ Nợ công trình Đường GT nội đồng xã Kiến Quốc: 159.769.000 đồng
+ Nợ công trình: Đường GTNT xã Kiến Quốc đoạn cổng nhà ông Đoan: 

81.210.000 đồng
+ Nợ công trình trường Tiểu học Kiến Quốc. Hạng mục: Nhà vệ sinh 1 tầng 

móng 3 tầng; còn nợ là 865.348.000 đồng
+ Nợ Công trình các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Kiến Quốc; còn nợ 

625.000.000 đồng
IV. Đánh giá chung
Những mặt đã làm được:
Trong thời gian qua Đảng uỷ, HĐND, UBND, BCĐ xã, MTTQ và các đoàn 

thể địa phương đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền vận động về 
công tác xây dựng NTM qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây 
dựng NTM đã có chuyển biến rõ rệt. Xây dựng NTM đã trở thành phong trào rộng 
khắp tại địa phương. Dân chủ cơ sở được nâng cao hơn, ý thức và trách nhiệm làm 



chủ của người dân từng bước được nâng lên rõ rệt. Qua đó đã phát huy được nhiều 
cách làm sáng tạo góp phần huy động được nhiều nguồn lực đóng góp cho xây dựng 
NTM. Trong năm địa phương đã ưu tiên dành nhiều nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ 
tầng thiết yếu, đây là yếu tố quan trọng nhất để đổi mới bộ mặt nông thôn, tạo đà cho 
phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân.

Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Phát triển kết cấu hạ tầng cấp xã còn chưa đồng bộ. Việc quản lý, duy tu và bảo 

dưỡng các công trình hạ tầng còn nhiều bất cập, chưa có cơ chế tài chính để thực 
hiện. Một công trình trọng điểm tại địa phương như: Trường học, trụ sở UBND xã, 
Nghĩa trang Liệt sĩ, khu tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại… còn chưa được 
hoàn thiện do nguồn vốn đối ứng của địa phương còn khó khăn.

Việc huy động nguồn lực, vốn của nhân nhân còn gặp khó khăn do một bộ phận 
nhân dân chưa nhận thức đầy đủ nội dung về xây dựng NTM.

Nếp sống văn minh, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao ở khu vực nông 
thôn vẫn chậm được cải thiện; chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa có nơi chưa 
đảm bảo. Nguồn lực xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới còn hạn hẹp; thiết chế 
văn hóa, thể thao nông thôn còn thiếu và yếu. 

Các vấn đề về môi trường nông thôn chưa có nhiều chuyển biến rõ rệt. Các hoạt 
động cải tạo cảnh quan vẫn chưa được chú trọng chỉ đạo thực hiện. 

Công tác thông tin tuyên truyền có mặt còn hạn chế như: việc cập nhật thông 
tin, tin bài viết, chất lượng chưa cao, chưa kịp thời.

V. Kiến nghị, đề xuất: 
Đề nghị UBND tỉnh, huyện quan tâm hỗ trợ, đầu tư kinh phí cùng địa phương 

thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, hiện tại nguồn ngân sách tại địa phương còn hạn 
chế nên khó khăn cho việc thực hiện và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ xi măng cho 
các địa phương xây dựng đường giao thông thôn, xóm, đường ra đồng, nội đồng để 
các xã sớm hoàn thành tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn 
mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM 
trên địa bàn xã Kiến Quốc đến 30/9/2022. UBND xã Kiến Quốc báo cáo Thường trực 
BCĐ xây dựng NTM huyện cho ý kiến chỉ đạo trong thời gian tiếp theo./.

Nơi nhận:
- Thường trực BCĐ xây dựng NTM huyện;
- TT.Đảng uỷ; TT.HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Thành viên BCĐ xây dựng NTM xã;
- Lưu VT; Đ/c Mạo.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Cường




		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-20T08:52:53+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bùi Văn Cường<buivancuong@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-10-20T10:44:03+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN QUỐC<kienquoc.ninhgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-10-20T10:44:24+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN QUỐC<kienquoc.ninhgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-10-20T10:44:33+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN QUỐC<kienquoc.ninhgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-10-20T10:45:24+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN QUỐC<kienquoc.ninhgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




