ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỮU LŨNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 819/UBND-VP

Hữu Lũng, ngày 02 tháng 6 năm 2022

V/v tham mưu các văn bản của
UBND huyện theo Chương trình 36CTr/HU ngày 31/5/2022 của Ban
Thường vụ Huyện ủy

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các phòng: Văn phòng HĐND&UBND; Tài chính - Kế
hoạch; Nông nghiệp và PTNT; Lao động, TB, XH&DT;
Thanh tra huyện;
- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện.
Thực hiện Chương trình công tác tháng 6 năm 2022 số 36-CTr/HU ngày
31/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn
vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu, tham mưu xây dựng các văn bản của
UBND huyện, cụ thể như sau:
1. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện xây dựng:
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu
năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022.
2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2022.
- Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu
năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
3. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
Báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện 6 tháng đầu
năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
4. Giao phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc và chính sách dân
tộc 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
5. Giao Thanh tra huyện xây dựng: Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết
khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hiện tiết kiệm chống lãng phí
6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
6. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện
- Báo cáo tình hình, tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự
án trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2022.
- Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường công tác
lãnh đạo, chỉ đạo giải phóng mặt bằng khu công nghiệp huyện Hữu Lũng.
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UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, dự thảo
các văn bản gửi về Văn phòng HĐND & UBND huyện trước ngày 15/6/2022 để
trình lãnh đạo UBND huyện duyệt ký.
Đối với tham mưu xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng
bộ huyện về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải phóng mặt bằng khu công
nghiệp huyện Hữu Lũng. Thời gian xong trước ngày 10/6/2022.
UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện
đảm bảo đúng thời gian quy định./.
(Chương trình số 36-CTr/HU được gửi kèm theo trên VNPT-iOffice)
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- C, PVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT.
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