
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /UBND-LĐTBXHDT Đình Lập, ngày        tháng 3 năm 2021 
V/v phối hợp cung cấp số liệu, xây 

dựng báo cáo tình hình, kết quả 

triển khai thực hiện Nghị quyết 

30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008  

trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

 

     Kính gửi:  

 - Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Trung tâm y tế huyện; 

- Ngân hàng chính sách xã hội huyện; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

- Các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế- Hạ tầng, Nông 

nghiệp và PTNT, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và 

Thông tin. 
 

 Thực hiện kế hoạch số 124/KH-ĐGS-DT ngày 16/3/2021 của Ban Dân 

tộc HĐND tỉnh Lạng Sơn, Kế hoạch Giám sát tình hình, kết quả triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về 

Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 Để có cơ sở tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực 

hiện nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ trên địa 

bàn huyện Đình Lập phục vụ đoàn giám sát. UBND huyện đề nghị các cơ quan, 

đơn vị tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan do đơn vị phụ trách thực hiện 

theo nội dung đề cương báo cáo và tổng hợp số liệu theo biểu gửi kèm (Có đề 

cương báo cáo gửi kèm). 

 Báo cáo gửi về UBND huyện (qua phòng Lao động, TBXH-DT huyện)  

để tổng hợp chậm nhất ngày 29/3/2021. Bản mềm gửi theo địa chỉ mail 

phongldtbxhdl@gmail.com. 

 UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc phối hợp, triển khai 

thực hiện và báo cáo theo nội dung đề cương./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH-DT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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