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Số:          /UBND-VP 
V/v tham mưu các văn bản của 

UBND huyện theo Chương trình 

50-CTr/HU ngày 06/3/2023 của 

Ban Thường vụ Huyện ủy 

Hữu Lũng, ngày      tháng 3 năm 2023 

 

 

  Kính gửi:   

 - Các phòng: Văn phòng HĐND&UBND; Thanh tra; Lao động, 

Thương binh, Xã hội – Dân tộc; Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện. 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 3 năm 2023 số 50-CTr/HU ngày 

06/3/2023 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 quý I; nhiệm vụ trọng tâm 

quý II năm 2023. 

2. 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 quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023. 

3. Giao Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện xây dựng:  

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc và chính sách công 

tác dân tộc quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023. 

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương 

binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023). 

4. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện xây dựng: Tờ trình ban hành 

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 09/12/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, quy hoạch 

nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. 

5. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện xây dựng: Báo cáo tình 

hình, tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn 

huyện quý I năm 2023. 

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 15/3/2023 để 

trình lãnh đạo UBND huyện duyệt ký, ban hành. 
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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 50-CTr/HU được gửi kèm theo trên VNPT-iOffice) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thương trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PVP, CVTH HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Lê Xuân Tùng 
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