ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 537 /UBND-VP

Tam Đường, ngày20 tháng 5 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v xây dựng báo cáo 6 tháng đầu năm
2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021-2025 và danh mục công trình
khởi công mới năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ Quyết định 34/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Lai
Châu về việc ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ về kinh tế - xã hội trên
địa bàn tỉnh Lai Châu; Công văn số 1117/UBND-VP, ngày 25/11/2019 của
UBND huyện về thực hiện công tác báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trên địa
bàn huyện Tam Đường.
Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho phiên họp UBND huyện tháng 6/2020,
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND
các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:
1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện xây dựng báo cáo tình hình
thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm
2020 (báo cáo tập trung đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại hạn
chế, nguyên nhân đạt được, nguyên nhân tồn tại hạn chế; trên cơ sở đó đề ra
những nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, phấn
đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đạt ra); rà soát, đề xuất
danh mục đầu tư phục vụ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021-2025 và danh mục công trình khởi công mới năm 2021 gửi UBND huyện
(qua phòng Tài chính - Kế hoạch) trước ngày 23/5/2020.
2. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, xây dựng báo cáo 6 tháng
đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021-2025 (cụ thể danh mục công trình đề xuất đưa vào kế
hoạch đầu tư công của tỉnh và danh mục công trình dự kiến đưa vào kế hoạch
đầu tư công của huyện) và dự kiến danh mục công trình khởi công mới năm
2021 gửi UBND huyện trước ngày 26/5/2020.
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch
UBND các xã, thị trấn, nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
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