
 

 

 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc xin ý kiến ban hành Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ tình hình 

 thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy và phương hướng,  

nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025 

 

 Kính gửi:  

- Thường trực Huyện uỷ Bảo Lâm; 

- Tiểu ban số 05.  

 

Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/HU ngày 29 tháng 11 năm 2022 của 

Huyện ủy Bảo Lâm, kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Uỷ ban nhân dân huyện đã xây dựng xong dự thảo Báo cáo sơ kết giữa 

nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy và phương 

hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025.  

Để đảm bảo hồ sơ, tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ theo Kế 

hoạch đã đề ra. Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm kính trình Thường trực Huyện 

uỷ, Tiểu ban số 05 xem xét, cho ý kiến về việc ban hành Báo cáo sơ kết giữa 

nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy và phương 

hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025 của Tiểu ban số 05 về xây dựng và phát 

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

năm 2030.  

(Có dự thảo báo cáo kèm theo) 

Kính trình Thường trực Huyện uỷ, Tiểu ban số 05 xem xét, ban hành theo 

đúng kế hoạch./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN BẢO LÂM 

 
Số:            /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bảo Lâm, ngày         tháng 3 năm 2023 
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