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Số: 1390/TB-BGĐ

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO CỦA GIÁM ĐỐC SỞ
Về việc tổng hợp, đăng ký nội dung kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh
Thực hiện Văn bản số 2400/UBND-TH1 ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh
về việc đăng ký các nội dung báo cáo, trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh theo yêu
cầu của HĐND tỉnh tại Văn bản số 177/HĐND ngày 22/4/2019 (Có các Văn bản
gửi kèm);
Để có cơ sở tổng hợp, kịp thời báo cáo UBND tỉnh về nội dung trên, Ban
Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng khẩn trương thực hiện các nội dung sau:
1. Các phòng NSHX, HCSN, TCĐT, TCDN, Giá CS:
Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm tại Chương trình số 11/CTr-UBND
ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh, nhiệm vụ chương trình khung được phân công
tại Thông báo số 799/TB-GĐ ngày 18/3/2019 của Ban Giám đốc Sở và tình hình
thực tế triển khai các nhiệm vụ trên các lĩnh vực; các phòng tiến hành rà soát,
tổng hợp, đăng ký các nội dung báo cáo UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 9
HĐND tỉnh; gửi về phòng Ngân sách chậm nhất trong ngày 04/5/2019 để tổng
hợp chung.
2. Giao phòng Ngân sách chủ trì, phối hợp các phòng nêu trên báo cáo
Ban Giám đốc để tổng hợp các nội dung, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trong
ngày 08/5/2019.
3. Giao Văn phòng Sở tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các phòng triển khai
thực hiện các nội dung trên.
Đề nghị các Trưởng phòng triển khai thực hiện kịp thời./.
Nơi nhận:
- Giám đốc, các PGĐ Sở (để chỉ đạo);
- Các phòng: VP, HCSN, NSHX, TCĐT, Giá CS,
TCDN, NS;
- Lưu: VT.
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