ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC HUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 496 /UBND-VH

V/v yêu cầu báo cáo tiến độ
thực hiện những nhiệm vụ
được giao trong Thông báo
số 345/TB-UBND ngày
28/3/2019 và tiến độ thực
hiện các nội dung Chủ tịch
UBND huyện giải trình tại
Phiên giải trình ngày
01/11/2018

Đức Huệ, ngày 16 tháng 4

năm 2019

Kính gửi:
-

UBND cấp xã;
Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;
Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện;
Công an huyện.

Nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo thực
hiện đạt các chỉ tiêu được giao trong Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ
huyện Đức Huệ nhiệm kỳ 2015-2020 trong năm 2019 cũng như những nội dung
đã được Chủ tịch UBND huyện giải trình với HĐND huyện tại Phiên họp giải
trình ngày 01/11/2018. UBND huyện yêu cầu UBND cấp xã, các cơ quan
chuyên môn thuộc UBND huyện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện
báo cáo cụ thể các vấn đề sau:
- Tiến độ thực hiện các công việc được giao trong Thông báo số 345/TBUBND ngày 28/3/2019 về kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp
thường kỳ tháng 02/2019 và Thông báo số 91/TB-UBND ngày 20/02/2019 về việc
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại kỳ họp thường kỳ tháng 01/2019.
- Tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội thuộc lĩnh vực
tham mưu của đơn vị, địa phương mình nhằm đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu
được giao trong Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Huệ nhiệm
kỳ 2015-2020 đến nay và ước đến cuối năm 2019. Những nội dung nào cần tăng
tốc để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.
- Tiến độ thực hiện các nội dung liên quan đến các vấn đề đã được Chủ
tịch UBND huyện giải trình tại Phiên giải trình ngày 01/11/2018 (Báo cáo số
299/BC-UBND ngày 29/10/2018 trả lời các câu hỏi phục vụ phiên giải trình
giữa hai kỳ họp của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021).
- Tiến độ và kế hoạch thực hiện các ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc ngành,
lĩnh vực, địa phương tham mưu tại các Báo cáo số 28/BC-UBND ngày

31/01/2019, Báo cáo số 99/BC-UBND ngày 29/3/2019, Báo cáo số 101/BCUBND ngày 29/3/2019.
Các đơn vị, địa phương báo cáo các nội dung trên tại Phiên họp thường kỳ
quý 1/2019 vào ngày 17/4/2019 của UBND huyện.
UBND huyện yêu cầu các đơn vị nêu trên triển khai thực hiện./.
(Báo cáo số 299/BC-UBND ngày 29/10/2018, Báo cáo số 28/BC-UBND
ngày 31/01/2019, Báo cáo số 99/BC-UBND ngày 29/3/2019, Báo cáo số
101/BC-UBND ngày 29/3/2019 được đính kèm theo văn bản này)
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT.
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