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Số: 4519/QĐ-UBND             Bảo Lạc, ngày 29 tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LẠC 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; 

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Hội  

đồng nhân dân huyện Bảo Lạc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 04 tháng 09 năm 2020 về Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Bảo Lạc. 

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - KH tại Tờ trình số 27/TTr-TCKH ngày 

28/12/2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao cho các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

(Chi tiết như biểu kèm theo) 

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu được giao, các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục 

tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - 

Kế hoạch, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3 (thi hành); 

- Sở KH&ĐT; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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