
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHI LĂNG 
 

Số:           /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chi Lăng, ngày          tháng 02 năm 2023 
 

THÔNG BÁO 

Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện về  

bổ sung thành phần tham gia kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023  

tại UBND các xã, thị trấn 

 

 

           UBND huyện Chi Lăng ban hành Chương trình số 01/CTr-UBND, ngày 

05/01/2023 về kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp bách 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Thông báo số 53/TB-UBND, 

ngày 03/02/2023 Thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện về Chương 

trình kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách Nhà nước năm 2023 tại UBND các xã, thị trấn. 

 Để thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra tình hình triển khai kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 tại 

UBND các xã, thị trấn. UBND huyện bổ sung thành phần Lãnh đạo Ban quản lý 

dự án đầu tư xây dựng huyện tham gia các Đoàn Kiểm tra tại các xã, thị trấn. 

Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện có trách nhiệm tham gia 

đầy đủ các Đoàn Kiểm tra đảm bảo theo quy định.  Có ý kiến về các nội dung liên 

quan đến chức năng, nhiệm vụ theo Chương trình số 01/CTr-UBND, ngày 

05/01/2023 của UBND huyện. 

Trên đây là Thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện về bổ sung 

thành phần tham gia kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 tại UBND các xã, thị trấn./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy, TTHĐND huyện (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện;   

- Các đồng chí Ủy viên BTV HU; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các thành phần tham gia cùng Đoàn;                

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP (TĐT).  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 
 

 

Nghiêm Xuân Thành 
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