UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1129 /VPUBND-THVX

Đồng Tháp, ngày29 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chuẩn bị nội dung báo cáo
của UBND Tỉnh tại Phiên họp Chính phủ
thường kỳ tháng 7 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh;
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Tỉnh;
Cục Thuế; Cục Thống kê.
Thực hiện Công văn số 5141/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 7 năm 2021 của
Văn phòng Chính phủ về chuẩn bị Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm
2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đề nghị Sở, ban, ngành Tỉnh báo cáo ngắn gọn các khó khăn, vướng mắc
chủ yếu của ngành, lĩnh vực phụ trách và đề xuất UBND Tỉnh giải pháp, nhiệm
vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2021 theo yêu cầu tại văn bản trên của
Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các kiến nghị đối với Trung ương để hỗ
trợ giải quyết các vấn đề vượt khả năng, thẩm quyền của tỉnh.
Lưu ý: các đề xuất, kiến nghị phải có trọng tâm, giải quyết vấn đề chung,
dưới góc độ tỉnh đề xuất trung ương.
Thời gian hoàn thành và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung
trước 9 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2021.
2. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo của các đơn vị tại Điểm
1 trên, xây dựng báo cáo của UBND Tỉnh về các khó khăn, vướng mắc và các
nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021, để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Thời gian hoàn thành và trình Ủy ban nhân dân Tỉnh trong ngày 30 tháng
7 năm 2021.
Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh rất mong Quý đơn vị, địa phương quan
tâm, phúc đáp sớm./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Thư).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Phú

