
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /UBND-TCKH Đình Lập, ngày      tháng 01 năm 2020 

V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn 

kiểm tra của tỉnh theo Chương trình số 

04/CTr-UBND ngày 21/01/2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn  

 

 
                    Kính gửi:  - Các cơ quan, đơn vị, ngành huyện; 

                   - UBND các xã, thị trấn.                           
 

Thực hiện Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 21/01/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc Kiểm tra tình hình triến khai kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; thực hiện công tác sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp xã; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ngành và 

UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

1. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, xây dựng báo cáo của 

UBND huyện theo nội dung yêu cầu tại Chương số 04/CTr-UBND ngày 

21/01/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

2. Các cơ quan, đơn vị, ngành, UBND các xã, thị trấn theo lĩnh vực, chức 

năng, nhiệm vụ báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2020, kết quả thực 

hiện 02 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020, những khó 

khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất. 

Báo cáo gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch chậm nhất ngày 05/02/2020. 

(Có Chương số 04/CTr-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn gửi kèm trên iOffice)). 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ngành và Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                            
 - Như trên;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 

 Nông Minh Cát 

 

 

(iOffice) 
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