
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND-TH 
V/v rà soát, đăng ký các nội dung trình 

kỳ họp thường lệ năm 2021 HĐND tỉnh 

khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

TP. Nam Định, ngày       tháng  5 năm 2021 

Kính gửi: - Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND 

thành phố; 

- Chủ tịch UBND các phường, xã. 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 61/UBND-VP2 ngày 

27/5/2021 về việc rà soát, đăng ký các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ năm 

2021  Hội đồng nhân dân tỉnh; theo đó, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các 

phường, xã triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

Rà soát, đăng ký các nội dung, đề án cần thực hiện ngay để trình HĐND tỉnh 

tại kỳ họp thường lệ; đồng thời tập trung xây dựng, hoàn thiện các nội dung, đề án 

(nếu có) dự kiến trình HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng. 

Các đơn vị chủ động báo cáo, xin ý kiến đồng chí lãnh đạo Uỷ ban nhân dân 

thành phố phụ trách về các nội dung đăng ký. Các văn bản gửi về UBND thành 

phố chậm nhất vào ngày 02/6/2021 (qua Văn phòng HĐND – UBND thành phố 

và hộp thư điện tử Phantuanh2412@gmail.com)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy; TT HĐND TP; 

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT, các VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Như 
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