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THÔNG BÁO 
Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ 
Về các kiến nghị, đề xuất của Huyện ủy Đình Lập 

----- 
 

 Sau khi xem xét các kiến nghị, đề xuất của Huyện ủy Đình Lập tại buổi làm 
việc ngày 26/8/2021 (Báo cáo số 162-BC/HU, ngày 10/8/2021 của Huyện ủy Đình 
Lập), Thường trực Tỉnh uỷ có ý kiến như sau: 

1- Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, xem xét, 

giải quyết, trả lời các kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị, 
đề xuất vượt quá thẩm quyền, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo 
cáo các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. Các kiến nghị, đề xuất, gồm: 

 1.1-  Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ huyện thực hiện mục tiêu xây dựng 
huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. 

 1.2- Tiếp tục quan tâm thu hút, giới thiệu các nhà đầu tư tới khảo sát, đầu tư 
vào huyện Đình Lập nhằm khai thác tối đa, phát huy tiềm năng, thế mạnh của 
huyện trong phát triển kinh tế - xã hội. 

 1.3- Quan tâm bố trí, huy động các nguồn lực để đầu tư phủ sóng di động 
cho 16 thôn hiện nay chưa có sóng di động hoặc sóng yếu để đáp ứng tốt hơn nhu 
cầu thông tin, liên lạc cho người dân, đồng thời, để cho người dân có điều kiện để 
hưởng ứng Chương trình chuyển đổi số quốc gia đã được phê duyệt tại quyết định 
749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

 2- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ kết 
quả giải quyết, trả lời các kiến nghị, đề xuất của huyện Đình Lập trước ngày 
10/11/2021. 

(Gửi kèm bản phôtô Báo cáo số 162-BC/HU, ngày 10/8/2021 của Huyện ủy 

Đình Lập). 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ, 
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 
- Huyện ủy Đình Lập, 
- Văn phòng UBND tỉnh, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 
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