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Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 

Thực hiện Công văn số 2288/UBND-TH, ngày 05/9/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức quán triệt triển khai và thực hiện Nghị 

quyết số 96/NQ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân (UBND) huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm cụ thể như 

sau:  

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị 

quyết số 96/NQ-CP theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.  

2. Khẩn chương triển khai nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết số 

11-NQ/TW của Bộ Chính trị và chương trình, kế hoạch hành động thực hiện 

Nghị quyết tạo sự thống nhất trong nhận thức về vai trò, vị trí tầm quan trọng 

của vùng trung du và miền núi phía Bắc.  

3. Tập trung xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách có tính đột 

phá; huy động và phân bổ nguồn lực thực hiện các dự án quan trọng, đảm bảo 

kết hợp chặt chẽ gữa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng 

trung du và miền núi phía Bắc với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, xây 

dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững chủ quyền quốc gia.  

4. Căn cứ nội dung Nghị quyết số 96/NQ-CP xây dựng và phát triển vùng 

trung du và miền núi phía Bắc trở thành vùng phát triển xanh, bền vững và toàn 

diện phù hợp với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, môi 

trường sinh thái, quốc phòng, an ninh. 

5. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị, địa phương căn cứ các nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên quan đến phát 

triển kinh tế - xã hội, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 

11-NQ/TW bằng những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực và xây dựng Kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP của huyện Hạ Lang.  

6. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình và kết 

quả thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 



2 
 

96/NQ-CP của cơ quan đơn vị; trước ngày 06 tháng 12 hàng năm gửi báo cáo 

tình hình thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) để tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh.  

Căn cứ ý kiến trên, các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương, 

nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy (B/c); 

- TT. HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Phương Huy 


		2022-09-07T10:30:14+0700


		2022-09-07T10:36:16+0700


		2022-09-07T10:36:17+0700


		2022-09-07T10:36:17+0700




