UBND THANH PHO HA NOT
S TA! CH!NH

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — Hinh phüc

S&52/STC-QLG
V/v h trq ti&n sCr ding ni.râc sach sinh
hoat trên dja bàn Thành ph 11am 2021
trong diu kin bj ãnh hu&ng do di djch
COVID-19

Ha Nói, ngày26tháng 8 nám 2021

KInh gCri: UBND các huyn: Thanh TrI, Phüc Th9, Gia Lam, Thach
Tht, Quc Oai, Dan Phuçing, Dông Anh, Phü Xuyên,
Thithng TIn, Thanh Oai, M5 Due, U'ng Hoà, Ba Vi, Chuang
M5', Me Linh, Soc San
Thrc hin Nghj quyt s 16/NQ-J-IDND ngày 13/8/2021 cüa ThiRing trrc
HDND Thành ph v h trçY tin si:r dung nithc sach sinh boat trén dja bàn thành
phô Ha Ni näm 2021 trong diu kin bj ãnh huâng do dai djch COVID-19, Van
bàn s 269 1/UBND-KT ngày 19/8/202 1 cüa UBND Thành phi v vic h trçi
tiên si:r diing nuéc sach sinh hoat trên dja bàn Thành ph 11am 2021 trong diu
kin bj ãnh hithng do dai djch Covid-19.
S Tài chInh d nghj UBND các huyn mt so ni dung sau:
1. Chi dao, don dc các dan vi cp nuOc trên dja bàn t chüc trin khai
thirc hin Nghj quy& s 16/NQ-HDND ngày 13/8/202 1 eüa Thumg trcc HDND
Thành ph ti kr hoá dan tháng 9 dam báo kjp thôi, cong khai, minh bich.
2. Báo cáo tInh hinh hoat dng cüa các tram nu9c sach nông thôn trên dja
bàn (cong tác quán lj, thu chi tir hogt dng cung c4o nu'ác sgch) gCri ye Si Tài
chInh tmrc ngày 30/8/2021.
Sâ Tài chInh d nghj UBND các huyn quan tam, phi hçp thirc hin.
Si Tài chinh trân trçng cam an./.
Nctinhân:
- Nhir trén;
- UBND Thành ph (D b/c);
- D/c Giám dc S (d b/c);
- Sâ Xây drng (d p/h);
- Liru: VT, QLG (Dãng)
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