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Đình Lập, ngày 23 tháng 7 năm 2019 

   
Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 18/01/2019 của UBND huyện 

Đình Lập về kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch năm 2019, thực hiện nhiệm vụ 

Quý I/2019. Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 05/03/2019, UBND huyện Đình Lập 

đã tổ chức kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch năm 2019, thực hiện nhiệm vụ 

Quý I/2019 đối với 12/12 xã, thị trấn. Sau đợt kiểm tra, UBND huyện đã ban 

hành Thông báo kết quả kiểm tra trong đó nêu rõ những hạn chế và đề nghị khắc 

phục trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và các nhiệm vụ trong thời gian tiếp 

theo đối với từng xã, thị trấn cụ thể. 

 Trên cơ sở đó, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn rà soát cụ thể 

các nhiệm vụ đã được chỉ ra cần khắc phục, báo cáo cụ thể việc khắc phục những 

hạn chế, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị mình theo thông báo kết quả 

kiểm tra của UBND huyện. 

 Báo cáo gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) 

chậm nhất ngày 02/8/2019 để UBND huyện xem xét, có biện pháp chỉ đạo cụ thể 

trong thời gian tới. 

 Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

            
 
Nơi nhận:   
 - Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện;     (eOffice) 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
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