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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VP 
V/v thực hiện Thông báo số 172-

TB/HU ngày 20/4/2022 về việc kết 

luận giao ban Thường trực Huyện uỷ 

 

Hữu Lũng, ngày      tháng 04 năm 2022 

    

 

Kính gửi:   

 - Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện; 

 - Phòng Nội vụ huyện;    

 - Trung tâm phát triển quỹ đất huyện; 

 - Ban quản lý dự án huyện. 

 - Trung tâm y tế huyện; 

 - Chi cục Thuế khu vực I; 

 - Bảo hiểm xã hội huyện. 

 

Thực hiện Thông báo số 172-TB/HU ngày 20/4/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về việc kết luận giao ban Thường trực Huyện uỷ. UBND huyện yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện triển 

khai thực hiện các nội dung như sau: 

1. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo 

công tác lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 trên địa bàn huyện Hữu Lũng xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Ban 

Chỉ đạo và quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Thời 

gian hoàn thành trước ngày 27/4/2022. 

2. Giao Trung tâm Y tế huyện: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống 

COVID-19 huyện xây dựng kế hoạch triển khai việc tiêm vắc xin cho đối tượng 

từ 5-11 tuổi. Thời gian hoàn thành trước ngày 27/4/2022. 

3. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện: Tham mưu kiện toàn Ban 

Chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện; thời gian hoàn thành trước ngày 27/4/2022. 

Thường xuyên báo cáo kết quả công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng 

điểm đối với Trưởng Ban Chỉ đạo huyện. 

4. Giao Ban quản lý dự án huyện: Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện 

khảo sát, đề xuất phương án sửa chữa sân của khối đoàn thể huyện; báo cáo Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 27/4/2022. 

 5. Giao Bảo hiểm xã hội huyện: Báo cáo và xin ý kiến Bảo hiểm xã hội 

tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa sân khối đoàn thể huyện bị hỏng do thực 

hiện xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện. 

6. Giao Chi cục Thuế khu vực I: Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt 

công tác thu ngân sách trên địa bàn. Xây dựng và ban hành kế hoạch chống thất 
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thu thuế đối với các hộ sản xuất, chế biến gỗ rừng trồng (sản xuất ván bóc). 

7. Giao Phòng Nội vụ huyện: Tập trung chỉ đạo việc sáp nhập các thôn 

(sáp nhập thôn Tân Châu với thôn Hợp thành, xã Thiện Tân). Chỉ đạo việc bầu 

trưởng thôn, khu phố đảm bảo theo Kế hoạch số số 76-KH/HU, ngày 28/02/2022 

của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở 

nhiệm kỳ 2022-2025 và Kế hoạch số 74/KH-UBND, ngày 04/3/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện về Triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn, trưởng khu phố nhiệm 

kỳ 2022 – 2025. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện 

đảm bảo đúng thời gian quy định./. 

(Thông báo số 172-TB/HU được gửi kèm theo trên VNPT-iOffice) 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT HU, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

 - Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nông Thị Huyền Trang 
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