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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VŨNG LIÊM 

––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
–––––––––––––––––––––––––– 

Số: 16 /KH-UBND Vĩnh Long, ngày 08 tháng  6  năm 2016 
                   

KẾ HOẠCH 
Thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ 

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017, 

định hướng đến năm 2020 

––––––––––– 
 

 Căn cứ Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện xây 

dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau: 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 3178/KH-UBND CỦA UBND 

TỈNH:           

Qua gần 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 3178/KH-UBND ngày 

24/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-

CP ngày 12/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp 

tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Kết quả thực 

hiện trên địa bàn huyện từng bước có những chyển biến tích cực tạo thuận lợi cho doanh 

nghiệp. Bên cạnh đó được sự quan tâm của tỉnh luôn xây dựng và cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu 

vực kinh tế tư nhân, hộ gia đình. 

Ngoài việc triển khai và vận dụng tốt các chính sách ưu đãi đầu tư của Chính phủ, 

của tỉnh, các văn bản hướng dẫn của các sở ban ngành tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện đã 

vận dụng xây dựng 01 số cơ chế ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ đầu tư riêng của địa 

phương đã tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thân thiện, hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp, nhất là đối với khu vực kinh tế tư nhân các hộ cá thể, đặc biệt minh bạch 

về cung cấp thông tin, các quy hoạch, kế hoạch, dự án, công trình, chính sách, thủ tục có 

liên quan đến đầu tư.... 

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thường 

xuyên theo dõi, hướng dẫn đôn đốc các ngành, địa phương nhất là việc thực hiện các quy 

trình, quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, cũng như quy 

chế phối hợp giữa các cơ quan trong thực thi công vụ.  

Tuy nhiên, bên cạnh đó một số ngành, địa phương chưa chủ động xử lý kịp thời, có 

hiệu quả một số công việc theo nhiệm vụ được phân công; sự phối hợp giữa các ngành, 

các cấp đôi lúc chưa đ ng bộ, thiếu chặt ch , nhất là trong việc tham mưu, đề xuất các 

chính sách tháo g  khó khăn, thiếu giải pháp xử lý một số vấn đề mới phát sinh, nhiều vụ 

việc c n t n đ ng, k o dài; trong chỉ đạo, điều hành, có lúc, có việc chưa kịp thời, hiệu 

quả chưa cao. 

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19/2016/NQ-CP NGÀY 

28/4/2016 CỦA CHÍNH PHỦ. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 
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 1. Mục đích:  

 - Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi và bình đẳng cho m i tổ 

chức, doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện thông 

qua việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành 

chính không c n phù hợp, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành 

chính. 

- Nâng cao ý thức về vai tr , trách nhiệm của người đứng đầu và tinh thần trách 

nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức của huyện trong nhận thức và hành động về cải 

cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. 

 2. Yêu cầu: 

Việc triển khai thực hiện kế hoạch phải đảm bảo sự gắn kết giữa cải thiện môi 

trường kinh doanh với nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần tăng giá trị sản 

xuất, tạo tiền đề cho kinh tế - xã hội của huyện phát triển. Đ ng thời, đảm bảo công khai, 

minh bạch, nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện trong 

cải cách thủ tục hành chính, tháo g  khó khăn cho doanh nghiệp. 

 II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ: 

 1. Mục tiêu cụ thể: 

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, UBND các xã, thị trấn rà soát, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nâng 

cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; thu hút đầu tư, tạo việc làm, 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn; góp phần vào việc cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh chung của tỉnh Vĩnh Long. 

 2. Nhiệm vụ và giải pháp:       

Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thủ 

tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan 

hành chính nhà nước; Tăng cường huy động các ngu n lực đầu tư nhằm từng bước hình 

thành kết cấu hạ tầng đ ng bộ, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình tr ng điểm phục 

vụ thu hút đầu tư; Nâng cao chất lượng ngu n nhân lực phục vụ yêu cầu công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và hội nhập.  

2.1. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính: 

 Tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong phạm vi ngành, địa 

phương; thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách thủ tục hành chính. Thường xuyên rà 

soát, củng cố, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên cơ 

sở bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực, trách nhiệm trong việc tiếp nhận và xử lý thủ tục 

hành chính. Cải cách quy trình, h  sơ và thủ tục trong các lĩnh vực: cấp ph p kinh doanh, 

đất đai, thanh lý tài sản và các thủ tục khác. Rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp 

thuế, nợ bão hiểm xã hội, dự án đầu tư… theo đúng qui định của nhà nước.   

2.2. Thực hiện công khai minh bạch thông tin cho doanh nghiệp: 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đ ng thuận trong cộng đ ng doanh 

nghiệp tạo thuận lợi, đảm bảo bình đẳng, công khai, minh bạch trong tiếp cận tín dụng,  

đất đai theo cơ chế thị trường giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc m i thành 

phần kinh tế. 
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Thực hiện cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử kịp thời, đầy đủ về các 

thủ tục hành chính; văn bản pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch chuyên ngành… thuận tiện cho tổ chức và công dân truy cập và sử dụng. 

Tiến hành công khai, minh bạch các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, các chính sách khuyến khích đầu tư của 

tỉnh và các chính sách hỗ trợ của Trung ương, đảm bảo các tổ chức cá nhân tiếp cận các 

quy hoạch này một cách thuận lợi, đơn giản. 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh ph ng chống buôn 

lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng k m chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa nhằm tăng 

cường việc tuân thủ pháp luật, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, góp phần 

thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo lợi ích của các 

nhà đầu tư, các doanh nghiệp hoạt động chân chính. 

2.3. Triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện tái 

cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp và ngành công thương: 

Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, xây dựng và đăng ký thương hiệu sản phẩm, nâng cao 

năng lực cạnh tranh các sản phẩm lợi thế của huyện. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ các hợp tác xã theo kế 

hoạch hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh; Triển khai thực hiện tốt các giải pháp tiền tệ tín 

dụng nhằm tháo g  khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận tốt các 

ngu n vốn tín dụng của ngân hàng trên địa bàn. 

Tập trung thực hiện tái cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp và ngành công thương 

gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp, từng bước hình 

thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm nâng cao chất lượng tăng 

trưởng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. 

2.4. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng: 

Tiếp tục rà soát, bổ sung và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình thu hút 

vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020. 

Đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hướng đa dạng hóa ngu n vốn và hình thức đầu tư; 

minh bạch danh mục các dự án mời g i đảm bảo tính khả thi cao và phù hợp với điều 

kiện, nhu cầu của huyện. 

Tiếp cận m i ngu n vốn, đẩy mạnh đầu tư công phát triển kết cấu hạ tầng của 

huyện một cách đ ng bộ, đúng tr ng tâm, tr ng điểm, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và hội nhập. Tập trung huy động m i ngu n lực để đầu tư xây dựng kết cấu 

hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng các xã điểm nông thôn mới, hạ tầng đô thị loại IV Thị trấn 

Vũng Liêm. 

 2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh: 

Phát triển nhanh ngu n nhân lực nhất là ngu n nhân lực chất lượng cao đáp ứng 

yêu cầu hội nhập. Đ ng thời nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu 

lao động của doanh nghiệp và định hướng phát triển của địa phương.  

Tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho giai đoạn 2015- 2020 và 

những năm tiếp theo. 

 2.6. Cũng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội nghề nghiệp (nếu có): 
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Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các hội nghề nghiệp trên 

địa bàn huyện nhằm đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước, phản ánh, kiến nghị, đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. 

 2.7. Nâng cao trách nhiệm phối hợp:  

Thủ trưởng các ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã – Thị trấn 

trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính triển khai 

đ ng bộ, thống nhất cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong phạm vi ngành, địa phương 

và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. 

 III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN: 

 1. Đối với các ban, ngành huyện và UBND các xã  - thị trấn 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên các 

lĩnh vực quản lý Nhà nước nhằm đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành 

chính cho tổ chức, cá nhân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều 

hành và thực thi công vụ. 

- Niêm yết công khai, minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng các quyết định, 

chính sách, thủ tục hành chính cho công dân, doanh nghiệp tại trụ sở, nơi làm việc hoặc 

trên trang thông tin điện tử của huyện. 

- Thủ trưởng các đơn vị đảm bảo và chịu trách nhiệm việc xử lý nhiệm vụ, công 

việc đúng thời gian quy định, đúng quy trình đã được quy định. 

 2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Thường xuyên rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trên cơ sở bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực, trách nhiệm trong việc 

tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính. 

 3. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

- Tham mưu UBND huyện xây dựng và ban hành danh mục những ngành nghề, 

lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư trên địa bàn huyện để các nhà đầu tư chủ động trong việc 

tiếp cận thông tin và lựa ch n đầu tư phù hợp. 

- Tham mưu UBND huyện tiếp tục ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế 

- xã hội, trong đó ưu tiên đầu tư những dự án quan tr ng có hiệu quả, tạo sự đột phá và có 

tác động lan tỏa tích cực đến thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của huyện, 

nhất là đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp công nghệ cao.  

- Đẩy nhanh công tác giải ngân; thực hiện thanh, quyết toán đúng thời gian quy 

định nhằm phát huy hiệu quả vốn đầu tư. 

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ về kinh tế tập thể theo kế hoạch phát 

triển và kế hoạch hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh. 

- Phối hợp với các ph ng ban hỗ trợ các doanh nghiệp tháo g  khó khăn, vướng 

mắc, ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh. 

 4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

 - Rà soát, cải tiến các thủ tục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan 

đến giao đất, cho thuê đất, giải quyết kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp liên quan 

đến tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Công 
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bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngành lên trang thông tin điện tử của huyện để các 

tổ chức, cá nhân tra cứu, thực hiện. 

 - Đề xuất, tham mưu cho UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh hoàn thiện các cơ 

chế, chính sách, quy định pháp luật về quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các 

ngu n tài nguyên; đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp tạo quỹ đất sạch, tạo điều kiện 

thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. 

 - Thường xuyên theo dõi, đánh giá, phân tích, phối hợp xác định giá các loại đất 

đã giao dịch thành công trên địa bàn huyện; hoàn chỉnh h  sơ, báo cáo Sở Tài nguyên và 

Môi trường, UBND tỉnh ban hành quyết định giá đất, điều chỉnh giá và hệ số giá đất kịp 

thời. Phối hợp với Ph ng Tài chính – Kế hoạch, Chi Cục thuế công khai minh bạch, cập 

nhật và hướng dẫn rõ ràng các chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến việc xác định 

tiền thuê đất và xác định thu tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật. 

- Thực hiện và đề ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện. 

- Công khai, minh bạch các quy hoạch sử dụng đất. 

 5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Cập nhật, phổ biến kịp thời những chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh 

nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu nghiên cứu khoa h c đã nghiệm thu vào 

thực tiễn. 

- Tiến hành công khai, minh bạch các quy hoạch xây dựng, đảm bảo các tổ chức 

cá nhân tiếp cận các quy hoạch này một cách thuận lợi, đơn giản. 

- Hướng dẫn công khai, minh bạch về quy trình, thủ tục cấp giấy ph p xây dựng, 

bảo đảm cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận; tăng cường kiểm tra, xử lý 

vi phạm trong công tác cấp giấy ph p xây dựng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh ph ng chống buôn 

lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng k m chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ, nhãn 

hiệu hàng hóa nhằm tăng cường việc tuân thủ pháp luật, tạo môi trường cạnh tranh lành 

mạnh, bình đẳng, góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

và đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp hoạt động chân chính. 

 6. Chi Cục thuế 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế thông qua tổ chức triển 

khai các chính sách thuế mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. 

 - Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh theo định kỳ, ngành 

nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 - Thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế TNDN, bổ sung các mặt hàng không 

chịu thuế GTGT. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng thuế điện tử để nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả và rút ngắn thời gian trong công tác quản lý và nộp thuế. 

 7. Phòng Nội vụ 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã. Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt 

chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh về chấn chỉnh lề lối 
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làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm  trong thi hành công vụ của các bộ, công chức, 

viên chức. 

- Thường xuyên thực hiện thanh tra công vụ từng cơ quan, đơn vị ngành huyện và 

UBND các xã - Thị trấn nhằm phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên 

chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cá nhân khi thi hành công vụ. 

- Tăng cường công tác đào tạo để duy trì và nâng cao chất lượng ngu n nhân lực 

cho nhu cầu phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế. Tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo, 

b i dư ng, nhất là chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến xã, trong đó 

chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho giai đoạn 2015- 2020 và những năm tiếp 

theo. 

- Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm dạy nghề và giới thiệu 

việc làm, Trung tâm giáo dục Thườn xuyên của huyện, trong đó liên kết các trường đại 

h c cao đẳng các trung tâm dạy nghề trong và ngoài tỉnh để tạo ngu n nhân lực cho 

huyện.  

 8. Phòng Tư pháp 

- Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và theo dõi sát tình 

hình thi hành văn bản pháp luật ở địa phương.  

- Thường xuyên cập nhật, bổ sung các quy định của pháp luật mới được ban hành, 

loại bỏ những văn bản không c n hiệu lực. 

- Hướng dẫn các ph ng, ban cấp huyện, xã – Thị trấn thực hiện tốt công tác niêm 

yết thủ tục hành chính theo thông tư số 05/2015/TT-BTP. 

- Tham mưu UBND huyện theo dõi các ph ng, ban, đơn vị trong việc tuân thủ các 

quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, đánh giá tác động của thủ tục hành chính ngay 

trong quá trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trong quá trình thực 

thi. 

 9. Chi cục thống kê. 

Thống kê số lượng doanh nghiệp, tình hình hoạt động, lao động làm trong doanh 

nghiệp, vốn, địa chỉ,... để nắm bắt chính xác số liệu phục vụ kịp thời theo yêu cầu quản lý 

nhà nước của UBND huyện. 

 10. Các chi nhánh, phòng giao dịch các ngân hàng thương mại và ngân hàng 

chính sách xã hội trên địa bàn huyện. 

 Triển  khai thực hiện tốt các giải pháp tiền tệ tín dụng nhằm tháo g  khó khăn, tạo 

điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận tốt các ngu n vốn tín dụng của các ngân 

hàng trên địa bàn. 

 11. Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Vũng Liêm 

 Giám sát và có phản biện đối với hoạt động của các ban, ngành huyện và Ủy ban 

nhân dân các xã – Thị trấn trong thực hiện kế hoạch. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 1. Căn cứ vào các nhiệm vụ và giải pháp được phân công trong Kế hoạch, Thủ 

trưởng các ban, ngành huyện, UBND các xã -  thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nhằm 

cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện. 
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 2. Định kỳ 6 tháng và hàng năm, các ban, ngành huyện, UBND các xã - thị trấn 

đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (thông qua 

phòng Tài chính – Kế hoạch) tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ được phân công, 

tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

 Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, yêu cầu các đơn vị được phân 

công phản ánh kịp thời về UBND huyện để chỉ đạo, xử lý kịp thời./. 

 

 

Nơi nhận: 
- CT, PTC UBND huyện. 

- UBMT TQ huyện; 
- Các ban ngành có liên quan; 

- UBND các xã – Thị trân; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

                   

 

Lê Văn Lập 
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