
           ỦY BAN NHÂN DÂN 

           HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Số: 730/UBND-TCKH Cao Lộc, ngày 08 tháng 4  năm 2020 
 

   V/v thực hiện Công điện số 

01/CĐ-BKHĐT ngày 03/4/2020 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

   

                             

                     Kính gửi: - Các phòng Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ  

tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - 

Thương binh - Xã hội và Dân tộc, Tài nguyên và môi 

trường, Văn hóa thông tin; 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

- Trung tâm Văn hóa thể thao - Truyền thông huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Công an huyện; 

- Chi Cục Thuế huyện; 

- Đội Quản lý thị trường số 2, huyện Cao Lộc 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Phòng Giao dịch các Ngân hàng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

 

                                           

 Thực hiện Công văn số 333/UBND-KTTH ngày 06/4/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Công điện số 01/CĐ-BKH&ĐT ngày 03/4/2020 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. UBND huyện chỉ đạo như sau: 

 1. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

- Theo chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh triển khai thực hiện đạt hiệu quả 

các nhiệm vụ đã được UBND huyện giao tại Công văn số 438/UBND-TCKH 

ngày 09 tháng  3 năm 2020 về việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho  doanh nghiệp 

trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 gây ra và Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 

03/4/2020 của UBND huyện thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho 

sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. 

- Chủ động báo cáo, đề xuất UBND huyện các giải pháp hỗ trợ người lao 

động, đảm bảo an sinh xã hội; tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp giảm 

chi phí sản xuất, kinh doanh, duy trì hoạt động; giữ trật tự, an toàn xã hội; thúc 

đẩy giải ngân vốn đầu tư công, trọng tâm là công tác triển khai, thi công tăng 

nhanh khối lượng thực hiện đủ điều kiện giải ngân ngay các nguồn vốn nhằm hỗ 

trợ, tạo điều kiện tối đa cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tháo gỡ 

khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. 
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- Định kỳ trước 11 giờ ngày 10 và 25 hằng tháng gửi báo cáo về UBND 

huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoạch) tổng hợp, báo cáo của UBND huyện để 

báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định (báo cáo tập trung vào các nội 

dung theo yêu cầu tại Công điện số 01/CĐ-BKHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư). 

2. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan dự thảo Báo cáo định kỳ của UBND huyện để gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư 

theo đúng yêu cầu tại Công điện trên; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước 11 

giờ ngày 12 và 27 hằng tháng. 

  (Công điện số 01/CĐ-BKHĐT; Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 

03/4/2020; Công văn số 438/UBND-TCKH ngày 09 tháng 3  năm 2020 của 

UBND huyện  được gửi kèm theo qua Chương trình iOffice, trên Trang thông tin 

điện tử của UBND huyện)./.                                                                                                                                                                                                                                                         
 

Nơi nhận: 

- Như  trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- C, PVP;  

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

Hoàng Mạnh Cường 
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