ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

Số: 7201

/UBND-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 02 tháng 10 năm 2019

V/v chuẩn bị nội dung
phục vụ kỳ họp thứ 9 –
HĐND tỉnh khóa X.

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.
- UBND các phường, xã.
Thực hiện Công văn số 3557/UBND-TH ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh
Bình Thuận về việc phân công chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 9 – HĐND
tỉnh khóa X, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn
vị trực thuộc và Chủ tịch UBND các phường, xã triển khai thực hiện nội dung
công việc sau:
Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc giao nhiệm vụ
năm 2019 cho các đơn vị, địa phương; yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn
trương báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã
hội, các nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm của ngành, địa phương mình trong năm
2019 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2020.
Báo cáo của các đơn vị, địa phương gửi cho UBND thành phố, Phòng Tài
chính – Kế hoạch và Chi cục Thống kê thành phố trước ngày 05/10/2019.
Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, địa phương, giao Phòng Tài chính –
Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Chi cục Thống kê thành phố tổng hợp tham mưu
UBND thành phố báo cáo và biểu mẫu thống kê về tình hình thực hiện nhiệm vụ
năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020 để báo cáo UBND tỉnh
đúng thời gian quy định.
Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và Chủ tịch UBND
các phường, xã thực hiện nghiêm túc nội dung văn bản này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Thành ủy, HĐND thành phố;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Lãnh đạo và Chuyên viên VP;
- Lưu: VT, QTM, TH.
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