
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NV 

V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng 

tâm trong công tác quản lý nhà nước 

về thanh niên năm 2020 

Tam Dương, ngày       tháng      năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 
 

 
 

Căn cứ Văn bản số 739/SNV-XDCQ&CCHC ngày 22/5/2020 của Sở Nội 

vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác 

quản lý nhà nước về thanh niên (sao gửi kèm theo). 

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thanh niên, UBND huyện 

yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 

UBND các xã, thị trấn (cơ quan, đơn vị) căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, 

tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 

2020 theo Văn bản số 739/SNV-XDCQ&CCHC ngày 22/5/2020 của Sở Nội vụ 

nêu trên và các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 

11/7/2016 của UBND huyện về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên 

huyện Tam Dương giai đoạn 2016 - 2020. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Chủ tịch & CPCT UBND huyện; 

-  Như trên; 

- Lưu: VT, NV. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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