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KInh giri: - Uy ban nhân dan huyên; 
- Các Ban Xây dirng Dãng huyn; 
- UB MTTQ và các To chüc chInh tn - xä hôi; 
- Các chi, dàng b ca sâ. 

Nãrn 2022 là nàrn thr 2 thyc hiri Nghj quyêt so 02-NQ/HU ngày 22/01/2021 
cüa Ban Chip hàrih Dáng h huyn ye tiêp tiic phát huy vai trô cCia M.t trn To 
quc và các to chrcchinh trj - xã hi trong xây drng nông thôn rnâi, do thj van 
minh giai do?n 2021 2025; Nghj quyt so 04-NQ/HU ngày 3 1/3/2021 cüa Ban 
Thuing v1i Huyn üy .v nâng cao vai trô lãnh do toàn din cüa chi b khu dan cu 
giai dotn 2021 - 2025; Nghj quyt s 05-NQ/HU ngày 3 1/3/2021 cüa Ban Chip 
hành Dáng b huyn v phát trin san xut nông nghip, cong nghip - tiu thu 
cong nghip, thuung mii djch vii thành yang, khu vrc tp trung theo hisàng bn 
vng giai don 2021 - 2025; djnh huOng dn nãrn 2030 (sau day gçi tat là Nghj 
quyét). D thirc hin có hiu qua và có co sâ dánh giá vic triên khai, thrc hin các 
mçlc tiêu cüa Nghj quyt Dãng b huyn nhim kS'  2020-2025 dã dê ra. Ban 
Thuing vii Huyn iy yêu câu: Uy ban nhân dan huyn, các d/c U' viên Ban 
ThRnig v11 Huyn üy, U viên Ban Chip hành Dãng b huyn, các Ban xãy dirng 
Dáng, UB MTTQ, các tO chtrc chInh tn - xà hôi, các chi, dãng b Ca so thçrc hin 
nghiêrn tüc rnt s ni dung sau: 

1. Tip tic tuyên truyn, quán trit và triên khai thirc hin den toàn the can 
b, dáng viên và nhân dan ni dung các ngh quyt, quyt tam thçrc hin thing lçii 
rnvc tiêu các Nghj quyt dä dê ra. 

2. Uy ban nhân dan huyn can cü các rniic tiêu Ngh quyt dê tip tiic to chirc 
trin khai các nhim vy phát tnin kinh t - xà hi, an nirih - quôc phông cüa huyn 
trong thèi gian tói. 

Chi do Dài Truyên thanh, Cng thông tin din tO cüa huyn, Dài Tnuyn thanh 
các xa, thj trn tang cuOng tuyén truyn phô bin ni dung các nghj quyt trén h 
thông ba truyn thanh, cOng thông tin din tO cüa huyn. Tuyên truyn các tp the, 
Ca nhân diên hInh tién tin trong tniên khai thirc hin có hiu qua các Nghj quyt cüa 
Dãng b huyn, nhiêm k' 2020-2025. 

3. Các dông chI IJy viên Ban ThirOng yu Huyn Ciy, Uy viên Ban Chip hành 
Dáng b huyn phii trách các xâ, thj trân, các don vj tang cuOng barn sat ca sO kjp 
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thai nm bit tInh hInh và có bin pháp chi do sat sao giüp Co sâ thirc hin có hiu 

qua các miic tiêu Nghj quyt dê ra. 

4. Các Ban xây dirng Dâng, UB MTTQ vã các to chi.rc chInh trj - xã hi huyn 

chü trI phi hçp vâi các phông, ban, Co quan xây drng ké ho?ch kim tra, giám sat 

tInh hInh trin khai thirc hin các Nghj quyt, báo cáo két qua th?c hin vi Ban 

ThLrrng vii Huyn Uy trong qu' IV närn 2022. 

5. Dáng Oy, UBND các xã, thj trn rà soát vic thrc hin ké hoach, chuong 
trInh dâ xây dirng d tip ti7ic chi do, trin khai thirc hin dam báo nghiêrn tác, có 
hiu qua các miic tiêu Nghj quyêt dã d ra. 

Ncii nhân: 
-TTHU, 
- Nhi.r trên, 
- CPVPHU, 
-L.ruVT. 
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