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THÔNG BÁO CỦA GIÁM ĐỐC SỞ 

Về việc tổng hợp các nội dung đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, 

ban, ngành trung ương theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 

5736/UBND-TH1 ngày 30/8/2021 
 

Thực hiện Văn bản số 5736/UBND-TH1 ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về 

việc báo cáo các kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban ngành 

trung ương theo yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (văn bản gửi kèm trên 

hệ thống gửi nhận văn bản điện tử), Giám đốc Sở: 

1. Yêu cầu Trưởng các phòng NS, NSHX, HCSN, TCDN, TCĐT, Giá CS 

và Văn phòng, Thanh tra, Trung tâm Dịch vụ tài chính công: Theo lĩnh vực quản 

lý, tổng hợp những nội dung cần kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, 

các Bộ, ban ngành trung ương gửi phòng Ngân sách trước ngày 10/9/2021. 

Lưu ý: Các kiến nghị, đề xuất cần được sàng lọc tránh trùng lắp với các 

kiến nghị đã được tổng hợp, đề xuất tại Văn bản số 2290/STC-NS ngày 

21/6/2021 của Sở Tài chính (có Văn bản đính kèm). 

2. Giao phòng Ngân sách chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan tổng 

hợp báo cáo Ban Giám đốc và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 16/9/2021. 

3. Đề nghị các Đ/c Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực chỉ đạo các phòng chủ 

động phối hợp để triển khai, đảm bảo tiến độ, nội dung và chất lượng tham mưu. 

Yêu cầu Trưởng các phòng tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân 

công, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Giao Văn phòng sở theo dõi, 

đôn đốc các phòng triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc (để chỉ đạo); 

- Các phòng NS, NSHX, HCSN, TCĐT, TCDN, Giá CS và Văn 

phòng, Thành tra, Trung tâm Dịch vụ tài chính công; 

- Lưu: VT, NS. 
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