
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN LÃNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 1133/UBND-VP 
 

V/v báo cáo kết quả thực hiện nội 

dung đột phá năm 2022 

Văn Lãng, ngày  02  tháng 12 năm 2022 

 

             Kính gửi:   

- Công an huyện;  

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;  

- Đội QLTT đô thị. 
 

Thực hiện Công văn số 1044-CV/HU, ngày 30/11/2022 của Huyện ủy về 

việc đề nghị báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 

18/05/2021 của Bộ Chính trị năm 2022.  

Sau khi nghiên cứu, xem xét nội dung Công văn trên, đồng chí Chủ tịch 

UBND huyện có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo kết 

quả thực hiện Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 16/6/2022 của Uỷ ban Nhân dân 

huyện về thực hiện nội dung đột phá năm 2022; cụ thể như sau:  

 1. Đội QLTT đô thị huyện: Báo cáo Nội dung 1. Triển khai quyết liệt, đồng 

bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn 

huyện Văn Lãng. 

2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì phối hợp với Công an huyện: Báo cáo 

Nội dung 2. Đột phá nâng cao chất lượng thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật 

Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để 

thu hút nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ. 

* Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND 

và UBND huyện) chậm nhất trước 14 giờ 30 phút ngày 06/12/2022 (thứ ba) để kịp 

thời tổng hợp. 

3. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, giao cho Văn phòng HĐND và UBND 

huyện tham mưu cho UBND huyện xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nội dung 

đột phá năm 2022. Thời gian hoàn thành trong ngày 06/12/2022. 

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP;  

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

Lê Đình Phước 



 

 

 

 

 


		2022-12-02T17:00:18+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lãng<vanthu_ubvanlang@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




