
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM 

 
Số:             /UBND-TCKH 

V/v xây dựng kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 

ngày 06/01/2023 của Chính 

phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, dự toán 

ngân sách nhà nước và cải 

thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   Bảo Lâm, ngày         tháng 01 năm 2023 

 

 Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

(Sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị) 

 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính 

phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh về Ban hành kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách 

nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia năm 2023. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị các các cơ quan, đơn vị căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP và 

Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh Cao 

Bằng và theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tham mưu xây dựng kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ gửi về UBND huyện qua 

phòng Tài chính – Kế hoạch chậm nhất ngày 07/02/2023 để tổng hợp báo cáo 

Thường trực UBND huyện đúng thời gian quy định. Bản điện tử gửi trên hệ 

thống Vnpt-Ioffice 4.0 (Mục: Thông tin điều hành): Tô Thị Hương (Gửi kèm 

theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh). 

2. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp và xây dựng kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trình thường trực 

Uỷ ban nhân dân huyện chậm nhất ngày 09/02/2023.  



 Nhận được công văn này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn 

trương tổ chức triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TC-KH. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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