
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TH Ngọc Hồi, ngày        tháng       năm 2020 
V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp 

Thường trực Chính phủ  

 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 
 

Thực hiện Công văn số 1766/UBND-KTTH ngày 21 tháng 5 năm 2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Thông báo số 185/TB-VPCP ngày 

17/5/2020 của Văn phòng Chính phủ (có văn bản gửi kèm); Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình 

nghiên cứu, tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an 

toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ tại Thông báo nêu trên.  

2. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 

quan theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai các nội dung thuộc 

thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên (t/h); 

- TT Huyện uỷ (b/c) ; 

- TT HĐND huyện (b/c) ; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT,TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Châu Ngọc Lân 
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