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THÔNG BÁO CỦA GIÁM ĐỐC SỞ 

Về việc tổng hợp các nội dung kiến nghị, đề xuất với Quốc hội,  

Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương 
 

 
 

Thực hiện Văn bản số 1631/UBND-TH1 ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh 

về việc tổng hợp, báo cáo các nội dung kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính 

phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương theo yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội 

hội tỉnh tại Văn bản số 33/ĐĐBQH ngày 18/3/2019 (Có các Văn bản gửi kèm); 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo các nội dung kiến nghị, đề xuất, 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, Thanh tra Sở: 

Trên cơ sở lĩnh vực phòng mình phụ trách, rà soát, tổng hợp các chế độ, 

chính sách của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương còn vướng 

mắc, bất cập khi thực hiện trên địa bàn; gửi phòng Ngân sách chậm nhất trong 

ngày 05/4/2019 để tổng hợp chung. 

(Lưu ý: Các ý kiến kiến nghị, đề xuất không tổng hợp trùng lặp với những 

ý kiến đã tổng hợp tại các kỳ họp trước đây) 

2. Giao phòng Ngân sách chủ trì, phối hợp các phòng nêu trên báo cáo 

Ban Giám đốc để tổng hợp các nội dung gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo 

UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 10/4/2019. 

3. Giao Văn phòng Sở 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, Thanh tra Sở, NS; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Đồng 

 


		sotaichinh@hatinh.gov.vn
	2019-04-04T15:32:55+0700




