
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 

Số:        / UBND - KT&HT 
Về việc báo cáo công tác XDCB 

trên địa bàn các xã, thị trấn năm 

2019 và 6 tháng đầu năm 2020. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Trùng Khánh, ngày       tháng 5 năm 2020 

 

Kính gửi:  

 

 

- Ban Quản lý dự án đầu tư & xây dựng huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

.  

 

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân huyện Trùng Khánh về việc Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng cơ 

bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.  

Đề có số liệu báo cáo Hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị đại 

diện chủ đầu, UBND các xã, thị trấn báo cáo công tác XDCB năm 2019, phương 

hướng nhiệm vụ 2020. Công tác XDCB 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2020. Nội dung báo cáo cụ thể như sau: 

- Khái quát tình hình XDCB tại các xã, thị trấn. 

- Các công trình triển khai thực hiện năm 2019 và các công trình triển khai 

thực hiện 6 tháng đầu năm 2020: Tên, số lượng công trình, nguồn vốn, tổng mức đầu 

tư, tình hình giải ngân. 

- Các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục. 

- Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

 Báo cáo gửi về UBND huyện trước ngày 25/5/2020 (qua Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, gửi kèm bản mềm vào địa chỉ gmail. congthuongtrungkhanh@gmail.com). 

 Đề nghị các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VP, KTHT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

La Văn Hồng 
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