
UBND HUYỆN TỦA CHÙA 

VĂN PHÒNG HĐND&UBND 

 

Số:           /VP-TH 

V/v đề xuất nội dung tại phiên họp 

của UBND huyện tháng 6 năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tủa Chùa, ngày      tháng 6 năm 2022 

 
   

Kính gửi:   

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

UBND huyện. 

 

   

Thực hiện Chương trình công tác tháng 6 năm 2022 của UBND huyện 

Tủa Chùa. Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu các nội dung trình tại phiên họp 

UBND huyện tháng 6 năm 2022 (dự kiến ngày 22/6/2022). Văn phòng 

HĐND&UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao và các quy định của pháp luật hiện hành, đề xuất các nội dung trình 

tại phiên họp của UBND huyện tháng 6 năm 2022 (theo mẫu đính kèm) gửi về 

Văn phòng HĐND&UBND huyện để tổng hợp trước ngày 10/6/2022. 

Nhận được Công văn này, Văn phòng HĐND&UBND huyện đề nghị thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện (b/c); 

- Lđ Văn phòng HĐND&UBND; 

- Lưu: VT. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Đoàn Xuân Trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN TỦA CHÙA 

…………………….. 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tủa Chùa, ngày       tháng      năm 2022 

 

 

ĐỀ XUẤT NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP THÁNG 6/2022 CỦA UBND HUYỆN 

 

 

STT Loại văn bản Trích yếu văn bản 
Văn bản 

QPPL 
Ghi chú 

1     

2     

3     

…     

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
                                                                                                               (ký tên, đóng dấu) 

 

 

Ghi chú:  

 - Loại văn bản: Báo cáo, Tờ trình, Kế hoạch, Đề án, Nghị quyết… 

 - Văn bản QPPL: Đánh dấu (x) vào những nội dung là văn bản quy phạm pháp luật.  
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