
   

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH HÀ 

 

Số:             /UBND-VP 

V/v báo cáo tình hình thực hiện 

Kế hoạch triển khai Thỏa thuận 

GCM năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               

         Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 11 năm 2022 

                 

 
Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị: Văn phòng HĐND-

UBND, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thông 

tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

                                   

 

Thực hiện Văn bản số 6269/UBND-NC3 ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh 

về việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về 

Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (GCM) năm 2022 (Văn bản 

gửi kèm trên hệ thống gửi nhận điện tử); 

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Giao các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương có tên trên theo chức 

năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, nghiên cứu, rà soát, tổng hợp, báo cáo các nội 

dung có liên quan theo yêu cầu tại Văn bản nêu trên báo cáo UBND huyện (Qua 

Văn phòng HĐND-UBND) trước ngày 09/11/2022. 

2. Giao Văn phòng HĐND-UBND tổng hợp, hoàn thiện báo cáo theo yêu 

cầu và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 11/11/2022; đồng thời chủ động hướng 

dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện, thường xuyên tổng hợp tình tình, 

nghiên cứu, đề xuất, tham mưu UBND huyện chỉ đạo các nội dung có liên quan 

việc triển khai Thỏa thuận trên địa bàn huyện, đảm bảo đúng quy định và phù hợp 

điều kiện thực tiễn./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh VP, các PCVP UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
          Nguyễn Văn Tuấn 
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