ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

Số: 7746 /UBND -VP

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

Phan Thiết, ngày 12 tháng 7 năm 2018

V/v: Tham mưu trả lời các ý
kiến thảo luận, chất vấn tại kỳ
họp thứ 6 HĐND thành phố.
HỎA TỐC

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị thành phố;
- Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ
đô thị Bình Thuận.

Thực hiện yêu cầu của Thường trực HĐND thành phố tại Công văn số
50/HĐND ngày 10/7/2018, về việc Trả lời các ý kiến thảo luận, chất vấn tại kỳ họp
thứ 6 HĐND thành phố; UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố,
căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương rà soát các báo cáo phục vụ kỳ
họp thứ 6 HĐND thành phố, tham mưu UBND thành phố báo cáo điều chỉnh số
liệu cho trùng khớp giữa báo cáo chung và báo cáo chuyên đề.
2. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và các đơn vị có
liên quan nghiên cứu nội dung Bảng tổng hợp các ý kiến được đính kèm theo Công
văn số 50/HĐND ngày 10/7/2018 nêu trên; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao,
khẩn trương tham mưu UBND thành phố có văn bản trả lời (Văn bản trả lời viết
với chủ thể là UBND thành phố) để đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri sau
kỳ thứ 6 HĐND thành phố. Thời gian hoàn thành trước ngày 23/7/2018.
* Liên quan đến nội dung trên: Ngày 05/7/2018 UBND thành phố đã ban
hành Công văn số 7507/UBND-VP và Công văn số 7617/UBND-ĐT ngày
09/7/2018. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện việc
báo cáo theo chỉ đạo của UBND thành phố. Giao trách nhiệm cho Văn phòng
HĐND và UBND thành phố tham mưu, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thành phố
và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung UBND thành phố đã chỉ đạo.
Đồng thời, có văn bản đề xuất UBND thành phố kiểm điểm, phê bình người đứng
đầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố không nghiêm túc trong việc thực
hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên của UBND thành phố.
* Ghi chú: File scan Công văn số 50/HĐND ngày 10/7/2018 và Bảng tổng
hợp ý kiến được gửi đến các đơn vị nêu trên qua phầm mềm Quản lý văn bản./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND tp;
- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng;
- Lưu VT, VX(
b).
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