
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KON RẪY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-UBND Kon Rẫy, ngày      tháng     năm 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành, địa 

phương về đăng ký danh mục thực hiện Chương trình MTQG năm 2023 

 

Chiều ngày 03/11/2022, tại trụ sở HĐND&UBND huyện (tầng 3) đã tiến hành 

buổi làm việc với các ngành, địa phương về rà soát, đăng ký danh mục thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. Đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch 

UBND huyện chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có thành viên UBND huyện, đại 

diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Trưởng Ban QLĐTXD huyện, Tổ giúp việc 

các CTMTQG giai đoạn 2021-2025.  

Sau nghe Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trình bày nội dung 

tham mưu đăng ký kế hoạch vốn thực hiện chương trình MTQG năm 2023; ý kiến 

tham gia các cơ quan, đơn vị, địa phương; Chủ tịch UBND huyện - Võ Văn Lương 

chủ trì kết luận: 

1. Yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Phòng Nông nghiệp&PTNT, 

Phòng LĐTB&XH, Phòng Dân tộc; UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan 

nghiêm túc rút kinh nghiệm, báo cáo giải trình việc triển khai đăng ký danh mục 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 chưa đảm bảo theo quy định 

gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) trước ngày 10/11/2022. Đồng thời 

khẩn trương rà soát, hoàn thiện các danh mục đăng ký kế hoạch vốn thực hiện 

chương trình MTQG năm 2023 đảm bảo phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị, địa 

phương mình. Trong đó, ưu tiên thực hiện các công trình cấp bách, thiết thực trên 

cơ sở bám sát kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Hoàn thành gửi về UBND huyện 

(qua Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện) trước 10h00 ngày 04/11/2022. Thủ 

trưởng các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về các danh mục mà đơn vị đã 

đăng ký. 

2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp Phòng Lao động-

TB&XH, Phòng Nông nghiệp&PTNT, Phòng Dân tộc huyện khẩn trương rà soát có 

văn bản thẩm định các danh mục mà đơn vị, địa phương đã đăng ký đảm bảo bám sát 

các quy định, hướng dẫn của Trung ương, các Sở ngành liên quan của tỉnh. Hoàn 

thành gửi về UBND huyện trước 16h00 ngày 04/11/2022.  

3. Giao Phòng Nội vụ huyện theo dõi, tổng hợp nội dung giải trình của các địa 

phương, đơn vị, báo cáo UBND huyện nắm bắt, chỉ đạo. 

UBND huyện báo để đơn vị, địa phương biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                  
- CT, các PCT UBND huyện (b/c);  

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h);  

- Lãnh đạo VP, các CV;                                                                                          

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chiến 
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