UBND THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:4394

/TCKH-ĐT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 11 năm 2021

V/v rà soát, báo cáo cập nhật tiến độ, kết quả
thực hiện chỉ đạo của Thành ủy tại buổi làm
việc với các phường, xã và đơn vị thành phố
trong năm 2021.

Kính gửi: - Các phòng, ban chuyên môn thành phố;
- Công an thành phố;
- Ban Chỉ huy quân sự thành phố;
- Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố;
- Ban Quản lý dự án thành phố;
Thực hiện văn bản số 21458/UBND-KTNS ngày 03/11/2021 của UBND
thành phố Biên Hòa V/v đề nghị rà soát, báo cáo cập nhật tiến độ, kết quả thực
hiện chỉ đạo của Thành ủy tại buổi làm việc với các phường, xã và đơn vị thành
phố trong năm 2021.
Để có cơ sở tổng hợp tham mưu UBND thành phố Biên Hòa, Phòng Tài
chính - Kế hoạch đề nghị các đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, rà soát và
báo cáo cập nhật kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ
Thành ủy và Thường trực Thành ủy tại các Thông báo kết luận làm việc với các
phường, xã: Tân Mai, Tân Biên, Trảng Dài, Tân Tiến, Quyết Thắng, Hố Nai,
Tam Hiệp, Bình Đa, Tân Phong, Tân Hòa (file đính kèm). Gửi báo cáo về Phòng
Tài chính Kế hoạch chậm nhất ngày 10/11/2021.
Sau thời gian trên đơn vị chưa có báo cáo sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ
tịch UBND thành phố Biên Hòa.
* Lưu ý: Đối với các nội dung đang thực hiện chưa hoàn thành đề nghị báo
cáo cụ thể tiến độ thực hiện đến thời điểm hiện tại và thời gian dự kiến hoàn
thành, khó khăn, vướng mắc (nếu có).
Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;
- UBND Tp Biên Hòa (b/c);
- Lưu: VT, ĐT.
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