ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 498 /UBND-VP

Tam Đường, ngày 11 tháng 5 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chuẩn bị tài liệu phiên họp
thường kỳ UBND tỉnh tháng 5/2020

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ Công văn số 887/UBND-TH ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Lai
Châu về việc chuẩn bị nội dung Phiên họp UBND tỉnh tháng 5 và nội dung dự kiến
tháng 6 năm 2020. Để chuẩn bị tài liệu tham dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ,
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:
1. Các cơ quan: Văn phòng HĐND-UBND; Tài chính - Kế hoạch; Phòng
Kinh tế - Hạ tầng; Văn hóa - Thông tin; Lao động - Thương binh & XH; Nội vụ;
Thanh tra huyện; Chi cục Thuế khu vực căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu
cho UBND huyện các văn bản theo yêu cầu, đồng thời tham gia ý kiến đối với văn
bản của các Sở, ngành tỉnh trình phiên họp tháng 5/2020.
2. Các cơ quan: Tài nguyên - Môi trường; Nông nghiệp &PTNT; Văn hóa Thông tin nghiên cứu, chuẩn bị tài liệu theo tiến độ các nội dung trình phiên họp
UBND tỉnh tháng 6/2020 theo Công văn số 887/UBND-TH ngày 07/5/2020 của
UBND tỉnh Lai Châu (Có sao gửi kèm theo).
3. Các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn: Rà soát trong quá trình
tổ chức thực hiện nhiệm vụ (từ đầu năm đến nay) có khó khăn, vướng mắc (đặc
biệt là về cơ chế chính sách, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, các vấn đề liên quan đến
phòng, chống dịch bệnh, thực hiện chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của Covid-19,
chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, kế
hoạch, các chỉ tiêu khó đạt, các nội dung theo Thông báo kết luận phiên họp
UBND tỉnh tháng 4/2020) cùng những kiến nghị, đề xuất, giải pháp tháo gỡ liên
quan đến tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND huyện xem xét, có ý kiến với UBND tỉnh
và các sở, ngành, tỉnh.
Kết quả các nội dung trên gửi về Văn phòng HĐND-UBND huyện (Qua đ/c
Hợp, hoptn.tamduong@laichau.gov.vn) tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện
trước 8h00’ ngày 12/5/2020. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị nghiên cứu kỹ, nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT.
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