
UBND HUYỆN IA H’DRAI 

VĂN PHÒNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:        /VP-TH 

Về việc khẩn trương chuẩn bị 

nội dung kỳ họp Hội đồng nhân 

dân huyện khóa X 

 

     Ia H’Drai, ngày      tháng 11  năm 2020 

                  Kính gửi:  

    - Thủ trưởng các Phòng, cơ quan thuộc UBND huyện; 

      - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Ngày 25/10/2020, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 

1440/UBND-TH về việc chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng 

nhân dân huyện khóa X. Đến nay, đã quá thời hạn chuẩn bị nội dung nhưng các cơ 

quan, đơn vị chưa thực hiện, để chấn chỉnh tình trạng trên; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân có ý kiến như sau: 

1. Phê bình Thủ trưởng các Phòng, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã trong công tác tham mưu. Yêu cầu Thủ trưởng 

các Phòng, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã khẩn trương rà soát, chuẩn bị các nội dung đã giao trong Công văn số 

1440/UBND-TH ngày 25/10/2020 (có văn bản kèm theo). Hoàn thành trong ngày 

23/11/2020, mọi sự chậm trể Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước 

Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

2. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp Văn phòng Huyện ủy 

– HĐND – UBND huyện tổng hợp, thẩm tra nội dung do các đơn vị trình, gửi xin 

ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân huyện trong phiên họp ngày 24/11/2020. 

Văn phòng thông báo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Hạt Kiểm lâm; 

- Lưu:VT-TH. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Nam 
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