
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM 

   
Số:              /UBND-VP 

V/v triển khai thực hiện thông báo 

số 432/TB-UBND ngày 03/3/2023 

của UBND tỉnh 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                

Bảo Lâm, ngày       tháng 3 năm 2023 

                    Kính gửi:  

 - Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông báo số 432/TB-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại 

phiên họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2023. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ cần tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm hơn nữa 

trong việc tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; Chủ động triển khai các nhiệm vụ UBND huyện, 

Chủ tịch UBND huyện giao và Chương trình công tác hằng tháng của UBND 

huyện. 

2. Định kỳ, trước ngày 15 hằng tháng, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND 

huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp, báo cáo khó khăn, vướng mắc 

bằng văn bản gửi UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) để tổng 

hợp, báo cáo Thường trực UBND huyện xem xét, chỉ đạo trước, trong và sau Phiên 

họp thường kỳ hằng tháng. 

3. Đối với những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND tỉnh, giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp, tham mưu cho 

UBND huyện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20 hằng tháng. 

Căn cứ ý kiến trên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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