
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THẠCH AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /UBND-VP 

 

Thạch An, ngày          tháng  7  năm 2022 
V/v triển khai thực hiện các 

Nghị quyết HĐND tỉnh khóa 

XVII thông qua tại kỳ họp thứ 

bảy (chuyên đề) 

 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1332/UBND-TH ngày 31/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân (UBND) tỉnh Cao Bằng, về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND 

tỉnh khóa XVII thông qua tại kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề). Chủ tịch 

UBND huyện giao nhiệm vụ cho các cơ quan, ban, ngành, địa phương thực hiện 

một số nội dung công việc cụ thể như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh 

khóa XVII thông qua tại kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề). 

2. Các cơ quan chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao liên 

quan đến các Nghị quyết nói trên chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện và định kỳ báo cáo 

UBND huyện theo quy định. 

(Gửi kèm các Nghị quyết của HĐND tỉnh kỳ họp thứ 7) 

Căn cứ ý kiến trên, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- VP UBND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, CV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Thế Phúc 
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DANH MỤC 

Các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ bảy (chuyên đề) 

 

1. Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của Ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

2. Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định các nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2021 - 2025. 

3. Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025. 

4. Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Phê duyệt danh mục dự án và số kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài thời gian 

thực hiện và giải ngân sang năm 2022 nguồn ngân sách địa phương. 

5. Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng. 

6. Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư phát triển nông nghiệp thông 

minh do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện. 

7. Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xử lý chất thải của các đơn 

vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng. 
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