UY BAN NHAN DAN
HUYN HAl HA
S: J4-h /UBND-VP

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hinh phüc
Hái Hi, ngày Z tháng 10 nãm 2020 Người ký: Ủy

ban Nhân dân
Thời gian ký:
22.10.2020
15:24:41
+07:00

V/v tháo g& khó khän, thUc dy
san xuât kinh doanh, tiêu dmg
và day mnh giài ngân von
dâu tir cong

Kinh gui:
- Thu tnr&ng các phông ban, dan vj thuc huyn;
- Chü tjch Uy ban nhân dan các xã, thj trân.
Thrc hin Cong van s 6803/UBND-TM5 ngày 06/10/2020 cüa UBND tinh
ye vic tháo gi khó khàn, thic day san xuât kinh doanh, tiêu dàng và day mnh
giâi ngân von dâu tu công, Uy ban nhãn dan huyn có kiên chi dao nhix sau:
1. Giao ThU tnrmg các phông ban, dan vj, ChU tjch UBND các xà, thi.
trân nghiên cfru ni dung chi d.o cUa ThU turng ChInh phU ti van bàn so
1259/TTr-KHTH ngày 17/9/2020 (gz'i kern theo), theo chi'rc nang, nhim vii
duçic giao chU dng tO chüc thrc hin các giài pháp tháo gr khó khän, thUc day
san xuât kinh doanh, tiêu dUng và day mnh giái ngân von dâu tir cong theo chi
do cUa ThU ttthng ChInh phU và các chi do cUa Tinh, cUa Huyn Uy, HDND và
UBND huyn.
2. Giao phông Tài chInh - K hoch chU tn, phi hqp vâi phông Kinh t H tang và các phông ban, dan vj lien quan nghiên ciru nOi dung chi do cUa
ThU tu6ng ChInh phU ti cOng van trên, cac chi dto cUa Tinh Uy, HDND tinh,
IJBND tinh và dôi chiêu v&i tlnh hmnh triên khai thc tê thyi gian qua trên dja
bàn huyn, tham mi.ru dê xuât UBND huyn các giã.i pháp mOi hiu qua nham
tháo gi khó khan, thiic day san xuât kinh doanh, tiêu ding và day m?nh giài
ngân von dâu tir cOng thuc thâm quyên cUa huyn (trithng hcrp can thiêt).
Thi'ra lnh Uy ban nhãn dan huyn, Van phông HDND-UBND huyn
thông báo dê các dan vj biêt và thrc hin./.
Noi nhân:
- Nr kmnh gfri (T/h);
- CT, các PCT UBND huyn (B/c);
- V1-V3; TH2.
- Li.ru: VT.
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