
           

   UỶ BAN NHÂN DÂN 

   THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

  

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

 

Số:          /UBND-TCKH 
 

 V/v bổ sung, chỉnh sửa, giải 

trình các nội dung góp ý dự 
thảo Đề án huy động nguồn lực 

xây dựng xã Thuận Lộc đạt các 

tiêu chí phường 

      Hồng Lĩnh, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

      Kính gửi:  Ủy ban nhân dân xã Thuận Lộc. 

 

 Ngày 15/7/2022, Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh nhận được Tờ trình số 

111/TTr-UBND của UBND xã Thuận Lộc về việc phê duyệt Đề án huy động nguồn 

lực xây dựng xã Thuận Lộc đạt các tiêu chí của phường. Sau khi tiếp nhận dự thảo 

Đề án và dự thảo Quyết định, UBND thị xã đã giao các phòng, ban góp ý tại Văn 

bản 1092/UBND-TCKH ngày 18/7/2022. 

 Để hoàn thiên dự thảo Đề án huy động nguồn lực xây dựng xã Thuận Lộc 

đạt các tiêu chí của phường; Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh yêu cầu UBND xã 

Thuận Lộc tiếp thu, giải trình để bổ sung, chỉnh sửa dự thảo Đề án theo các nội 

dung góp ý của các phòng, ban, đơn vị (có văn bản góp ý của các phòng ban gửi 

kèm1); đồng thời chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung sau: 

 - Đối với danh mục các dự án đầu tư trên địa bàn xã phải đảm bảo đúng tên 

gọi, quy mô, nguồn vốn của dự án được quy định tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 

ngày 15/4/2022 của Hội đồng nhân dân thị xã về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu 

tư công trung hạn vốn ngân sách thị xã giai đoạn 2021-2025. 

 - Hoàn thiện danh mục các nhiệm vụ trọng tâm kèm theo dự thảo Quyết định 

phê duyệt Đề án bao gồm các phần: Nội dung thực hiện, cơ quan chủ trì, cơ quan 

phối hợp, thời gian thực hiện. 

 Các nội dung trên đề nghị UBND xã Thuận Lộc hoàn thành trước ngày 

15/8/2022 và gửi về UBND thị xã (qua phòng Tài chính - Kế hoạch) để xem xét, 

phê duyệt. 

 Đề nghị UBND xã Thuận Lộc khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đảm bảo 

nội dung, thời gian theo quy định./.  
 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Thường trực: Thị ủy, HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Các phòng ban trực thuộc UBND thị xã;    
- Lưu: VT.    

                                                       

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

Nguyễn Huy Hùng 
 

 
1 Phòng QLĐT tại Văn bản 240/QLĐT ngày 01/8/2022; Phòng TNMT tại Văn bản 216/TNMT ngày 

05/8/2022; Phòng TP tại Văn bản 19/TP ngày 03/8/2022; Phòng VHTT tại Văn bản 28/VHTT ngày 

04/8/2022; Phòng YT tại Văn bản 32/PYT ngày 28/72022; Phòng KT tại Văn bản 45/CV-KT ngày 

05/8/2022; Phòng GD-ĐT tại Văn bản 119/PGDĐT ngày 05/8/2022. 
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