
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-TH Kon Rẫy, ngày        tháng       năm 
V/v tham mưu giải pháp cụ thể trong 

Kế hoạch của BTV Huyện ủy triển 

khai thực hiện Nghị quyết 05-

NQ/HU ngày 14/12/2022 của BCH 

Đảng bộ huyện  

 

  

      Kính gửi:  

      - Các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

                         - UBND các xã, thị trấn. 

Căn cứ Công văn số 412-CV/VPHU ngày 04/01/2023 của Văn phòng 

Huyện ủy về việc tham mưu xây dựng Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện 

ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 14/12/2022 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ huyện khóa XIX về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2023. 

UBND huyện yêu cầu: 

1. Các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình tham mưu UBND huyện các giải 

pháp cụ thể trong Kế hoạch của BTV Huyện ủy triển khai thực hiện Nghị quyết 

05-NQ/HU ngày 14/12/2022 của BCH Đảng bộ huyện XIX về lãnh đạo thực 

hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng và hệ thống 

chính trị năm 2023; trong đó lưu lý: Các giải pháp ngắn gọn, gắn với việc thực 

hiện các Nghị quyết, Chương trình của cấp ủy cấp trên và phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương. Hoàn thành gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện) trước 15h00, ngày 05/01/2022 để tổng hợp. 

2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổng hợp chung và tham mưu 

UBND huyện các giải pháp gửi về Thường trực Huyện ủy đảm bảo thời gian 

theo quy định. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h);                                                                                                    
- CT, 02 PCT UBND huyện;                                                 
- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

 

Trần Khắc Hà 
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