
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 

Số:            /UBND-NV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
               Cao Lộc,  ngày        tháng 8 năm 2020 

V/v Đôn đốc tổng hợp thực hiện 

Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND 

ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh 

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 
        

Thực hiện văn bản số 127/HDLN-SNV-STC ngày 01/6/2020 của Sở Nội vụ, Sở 

Tài chính hướng dẫn liên ngành thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 

30/3/2020 và Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh. 

Ngày 09/6/2020 UBND huyện đã ban hành Công văn số 1289/UBND-NV 

về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 và 

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh, trong đó yêu 

cầu kỳ 1/2020, UBND các xã, thị trấn rà soát đối tượng, gửi hồ sơ đối với các 

trường hợp dôi dư được hưởng chính sách hỗ trợ một lần theo Nghị quyết số 

01/2020/NQ-HĐND về UBND huyện (Qua Phòng Nội vụ) trước ngày 30/6/2020. 

Đến nay, UBND huyện chỉ nhận được hồ sơ đề nghị của UBND xã Cao Lâu 

và xã Tân Thành. 

Để đảm bảo thực hiện chế độ, chính sách đối với các cán bộ, công chức và 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu khối phố được kịp thời. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, lập danh sách theo 

mẫu đính kèm về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) theo đúng quy định tại Công 

văn số 1289/UBND-NV ngày 09/6/2020. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn còn lại nghiêm túc triển khai 

thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Phòng Nội vụ; 

- ĐU, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Duy Anh 
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