
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM 

 
Số:             /UBND-TCKH 

V/v xây dựng kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU 

của Tỉnh uỷ năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc 

 

Bảo Lâm, ngày         tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

(Sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị) 

  

 Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Tỉnh uỷ 

Cao Bằng về xây dựng và phát triển các huyện miền Tây tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 888/KH-BCĐ ngày 15 tháng 4 

năm 2022 của Ban chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ và 

Chương trình hành động số 17-CTr/HU ngày 05/5/2022 của Huyện ủy Bảo Lâm 

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng và 

phát triển các huyện miền Tây tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 

năm 2030; Kế hoạch số 422/KH-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2022 của UBND 

huyện Bảo Lâm về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Tỉnh 

ủy về xây dựng và phát triển các huyện miền Tây tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-

2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

 Để có cơ sở, số liệu xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU 

ngày 29/11/2021 của Tỉnh ủy năm 2023. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện có ý 

kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TU 

ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Tỉnh uỷ Cao Bằng về xây dựng và phát triển các 

huyện miền Tây tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế 

hoạch số 888/KH-BCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ban chỉ đạo thực hiện các 

Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ và Chương trình hành động số 17-CTr/HU ngày 

05/5/2022 của Huyện ủy Bảo Lâm Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 

29/11/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển các huyện miền Tây tỉnh Cao 

Bằng, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 422/KH-UBND  

ngày 08 tháng 3 năm 2022 của UBND huyện Bảo Lâm về thực hiện Nghị quyết số 

08-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển các huyện miền 

Tây tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và trên cơ sở 

chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch năm 2023 về Thực 

hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát 

triển các huyện miền Tây tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 

2030 gửi về Uỷ ban nhân dân huyện qua Phòng Tài chính –Kế hoạch chậm nhất 

17h00’ngày 15/3/2023 để tổng hợp báo cáo Trưởng tiểu ban số 05 và Trưởng tiểu 
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ban số 03, Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định (bản điện tử gửi trên hệ 

thống Vnpt-Ioffice 4.0 mục thông tin điều hành Tô Thị Hương). (Gửi kèm theo 

Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Tỉnh uỷ Cao Bằng về 

xây dựng và phát triển các huyện miền Tây tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 888/KH-BCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2022 

của Ban chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ và Chương 

trình hành động số 17-CTr/HU ngày 05/5/2022 của Huyện ủy Bảo Lâm Thực 

hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát 

triển các huyện miền Tây tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 

năm 2030; Kế hoạch số 422/KH-UBND  ngày 08 tháng 3 năm 2022 của UBND 

huyện Bảo Lâm về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 29/11/2021 của 

Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển các huyện miền Tây tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và phụ lục số 01,02,03). 

2. Giao Phòng Tài chính –Kế hoạch trên cơ sở Kế hoạch của các cơ quan, 

đơn vị tổng hợp Kế hoạch chung của huyện hoàn thành chậm nhất 17 h00’ngày 

22/3/2023 báo cáo Trưởng tiểu ban số 05 xem xét, cho ý kiến và gửi Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Cao Bằng, Tiểu ban số 03 (huyện Bảo Lạc) đúng thời gian quy định. 

Căn cứ ý kiến trên, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ 

chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Tiểu ban số 05; 

- Lưu: VT, TC-KH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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