
 UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN HƯỚNG HOÁ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 728/UBND-VP  Hướng Hoá, ngày 01 tháng 7 năm 2020 

 Về việc tham gia góp ý dự thảo báo cáo  
 và chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị  
 UBND huyện 6 tháng đầu năm 2020 
 

   Kính gửi: - Các thành viên Uỷ ban nhân dân huyện; 
   - Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 
   - Uỷ ban nhân dân các xã thị trấn. 
 

Để tổ chức hội nghị Uỷ ban nhân dân huyện mở rộng đánh giá tình hình 
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2020, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các thành viên Uỷ ban 
nhân dân huyện, các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện 
các nội dung cụ thể như sau: 

1. Các thành viên Uỷ ban nhân dân huyện; các cơ quan chuyên môn, đơn 
vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị 
trấn tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - 
an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (sao gửi 
kèm). Nội dung góp ý bằng văn bản, gửi về Uỷ ban nhân dân huyện (qua Văn 
phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện) trước ngày 07/7/2020. 

2. Yêu cầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung báo 
cáo tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 
tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, cụ thể như sau: 

2.1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Báo cáo tình hình sản 
xuất nông - lâm nghiệp và tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới năm 2020 theo Kết luận của Huyện uỷ, Nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân huyện, Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân huyện; 
những khó khăn, vướng mắc; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn 
thành kế hoạch đã đề ra. 

2.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư 
công và các chương trình mục tiêu quốc gia; đánh giá khó khăn, vướng mắc và 
đề ra phương án giải quyết. 

2.3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Báo cáo tình hình và 
kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 
Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

2.4. Uỷ ban nhân dân xã Hướng Phùng: Báo cáo việc rà soát các tiêu chí 
về xây dựng nông thôn mới; kế hoạch thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới 
năm 2020 theo Kết luận của Huyện uỷ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
huyện, Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân huyện. 
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Các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị báo cáo theo nội dung nêu 
trên, gửi về Uỷ ban nhân dân huyện (qua Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ 
ban nhân dân huyện) trước ngày 07/7/2020 để làm tài liệu phục vụ hội nghị. 

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân 
các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận:  TL. CHỦ TỊCH 

- Như trên; CHÁNH VĂN PHÒNG 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Chánh, Phó CVP, CV; 
- Lưu: VT. 
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