
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-VP 

 V/v Báo cáo kết quả thực hiện 

các kiến nghị sau giám sát năm 

2021 của Thường trực HĐND, hai 

ban HĐND huyện. 

Hữu Lũng, ngày 22 tháng 4 năm 2022 

  
 

                   Kính gửi:  

- Các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Lao động 

Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Nông nghiệp và 

PTNT; Tài chính – Kế hoạch; 

- Công an huyện; 

- Chi cục Thuế khu vực I; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã: Vân Nham, Thanh Sơn, Cai 

Kinh, Minh Sơn, Minh Tiến, Nhật Tiến, Hòa Bình, 

Đồng Tân, Quyết Thắng, Yên Sơn, Minh Hòa, Tân 

Thành. 

 

Thực hiện Công văn số 19/HĐND-VP ngày 20/4/2022 của HĐND huyện 

về việc báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát năm 2021 của 

Thường trực HĐND, hai ban HĐND huyện, theo đó HĐND huyện đã chỉ đạo 

trực tiếp UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực hiện chế độ báo 

cáo theo các Thông báo gửi kèm theo. 

 UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ khẩn trương chỉ đạo, xây dựng báo cáo theo nội dung yêu cầu tại 

Công văn số 19/HĐND-VP ngày 20/4/2022, gửi về UBND huyện (qua Văn 

phòng HĐND và UBND huyện) trước 9 giờ 00 ngày 26/4/2022 để tổng hợp báo 

cáo chung của UBND huyện. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã khẩn trương thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (t/h); 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND vàUBND huyện; 

 - Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thuỷ 
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