
ỦY BAN NHÂN DÂN 

    HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-TCKH 
 

V/v đôn đốc thực hiện đánh giá 

thực trạng, xác định mục tiêu, đề 

xuất nội dung tích hợp vào quy 

hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 

– 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

Đình Lập, ngày     tháng 01 năm 2021 

 
  

                                 Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Các đơn vị: Công an; Ban Chỉ quân sự huyện; 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; Trung tâm 

GDNN- GDTX; Trung tâm y tế; Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

 

Căn cứ Kế hoạch 136/KH-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về Tổ 

chức lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 01/9/2020 của 

UBND huyện về tổ chức, thực hiện  Kế hoạch 136/KH-UBND ngày 11/8/2020 

của UBND tỉnh.  

Lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh cần phải 

chỉ đạo, thực hiện; Đề xuất nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một nhiệm vụ trọng tâm cần phải 

thực hiện và hoàn thành trong năm 2021 của UBND huyện Đình Lập. 

UBND huyện Đình Lập yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức, 

thực hiện và báo cáo theo nội dung sau: 

1. Đánh giá thực trạng ngành - lĩnh vực phụ trách thời điểm năm 2020; 

2. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; 

3. Đề xuất nội dung lớn của ngành - lĩnh vực phụ trách để tích hợp vào 

quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

4. Các chỉ tiêu chủ yếu (theo biểu kèm theo) 

5. Về căn cứ đánh giá:                  

- Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đình Lập 

thời kỳ 2011- 2020 (gửi kèm theo công văn này); 

- Kết quả đạt được tính đến thời điểm 31/12/2020 theo ngành - lĩnh vực; 
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- Các Văn bản quy định, hướng dẫn, triển khai thực hiện của Trung ương, 

của tỉnh (gửi kèm theo công văn này); 

- Các quy định, hướng dẫn của ngành - lĩnh vực; 

6. Thời gian hoàn thành và gửi báo cáo 

- Thời gian: Chậm nhất ngày 25/01/2020; 

- Nơi nhận báo cáo: UBND huyện Đình Lập; Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch theo dõi, tổng hợp báo cáo chung của huyện. 

UBND huyện Đình Lập yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm 

túc triển khai, thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban chỉ đạo huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

   

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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DANH  DÁCH ĐƠN VỊ THỰC HIỆN BÁO CÁO 

(Kèm theo Công văn số                  /UBND-TCKH ngày 05/01/2020 của UBND huyện 

Đình Lập) 

 

TT Đơn vị 

1 Văn phòng HĐND&UBND 

2 Phòng Nông nghiệp &PTNT 

3 Phòng Tài nguyên & MT 

4 Phòng Kinh tế Hạ tầng 

5 Phòng Nội vụ 

6 Thanh tra huyện 

7 Phòng Tư pháp 

8 Phòng Tài chính - KH 

9 Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

10 Phòng Văn hóa & Thông tin 

11 Phòng Giáo dục & Đào tạo 

12 Công an huyện  

13 Ban chỉ huy quân sự huyện 

14 TT Đình Lập 

15 TT Nông Trường 

16  Xã Đình Lập 

17 Xã Châu Sơn 

18 Xã Bắc Lãng 

19 Xã Cường Lợi 

20 Xã Lâm Ca 

21 Xã Thái Bình 

22 Xã Bính xá 

23 Xã Kiên Mộc 

24 Xã Bắc xa 

25 Xã Đồng Thắng 

26 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp                                     

27 TT Giáo dục nghề nghiệp - GDTX 

28 Trung tâm y tế 

29 Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông 
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