CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VItT NAM
Bc 1p - Ti do - Hanh phüc

HOI BONG NHAN DAN
HUYN CHIX PUH
S6:4J /HDND-TH
V/v Cung cp báo cáo ph%ic vii
kr h9p thir sáu HDND huyn
k' hçp giüa nàm 2018.

ChwPu'h, ngayOStháng 6 nàm 2018

KInh gui:
- Kho Btc nhà nuóc huyn Chu Pub;
- Báo hiêm Xã hi huyn Chu Pub;
- Chi Ciic Thuê huyn Chu pub.
Thirc hin Nghj quyt s 38/NQ-HDND ngày 23/12/20 16 v Ban hành Quy
chê hott dng cüa F]DND huyn khoá IX, nbim kr 2016-2021; Ngh quyêt so
39/NQ-HDND ngày 23/12/20 16 ye Ban hành Quy trInh chuân b và to chirc kS' h9p
HDND huyn khOa IX, nhim kST 2016-2021; Chucing trInh hott dng cüa Thumg
trirc FIDND huyn nàm 2018.
Dê phiic vçi cho Ki hçp thu sáu HDND huyn, k' hçp giüa näm 2018,
Thutmg trçrc HDND huyn de nghj các ca quan, dan v cung cap cho ThuOng trirc
HDND huyn các báo cáo ye ni dung thuc chrc näng, nhim vçi duçc giao cho ca
quan, dan vj nhu sau:
1.Kho Bic Nhà nrnc huyn báo cáo:
- Tinh bInh sü ding ngân sách va tm irng ngân sách cüa các ca quan, dan v tti
Kho Btc Nhà nuàc huyn;
- Cong tac thanh quyêt toán các cong trInh, di,r an dâ hoàn thành.
2. Bão Hiêm xâ hi huyn báo cáo tInh hinh thçrc hin cbInh sách pháp 1ut ye
BHIXH, BHYT, BHTN trên dja bàn huyn ('trong do báo cáo so lieu cy the ye tInh hInh
dOng BI-IXJ-f, BI-IYT, BHTN cia các dcm vj Irên dja bàn huyn).
3. Chi Cuc Thuê huyn báo cáo tInh hinh ng thuê cüa các Doanh nghip, Cong ty,
cá nhân theo quy djnh cüa pháp 1ut (trong dO báo cáo sO lieu cy the theo nàm và theo
don v9.
Thô'i gian lay so lieu báo cáo tir näm 2010 den ngày 30/6/2018.
Thai gian các ca quan, dan vj gui báo cáo ye Thu6ng trçrc HDND huyn qua Van
phOng HDND&UBNID huyn den hêt ngày 25/6/2018, qua tài khoàn cña van thu Van
phông HDND&UBNID huyn, H thông QLVBDH cüa UBND huyn Chu Pub.
KInh mong Kho Bc Nhà nrnc huyn; Báo Hiêm xà bi huyn; Chi Ciic Thuê
huyn báo cáo s 1iu ci tb& tto diu kin thun 1i d Tbuting trirc HDND huyn
hoàn thành nhim viii do 1ut giao. Xin trail trong cam an./.
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