
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:           /UBND-VP 
V/v triển khai thực hiện Quyết định 

35/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020  

của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày        tháng 9 năm 2020 

 
 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; 

- Công an huyện Tam Dương; 

- Ban chỉ huy quân sự huyện; 

- Trung tâm y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Quyết định 35/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu 

quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (sao gửi kèm theo Quyết định 35/2020/QĐ-

UBND của UBND tỉnh), 

Chủ tịch UBND huyện Tam Dương chỉ đạo như sau: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn  vị thuộc UBND huyện; 

Trưởng Công an huyện, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, Giám đốc 

Trung tâm y tế huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, 

quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức và các cá nhân liên quan thực hiện 

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh. Khi đến kỳ 

hạn báo cáo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, tham mưu cho 

UBND huyện hoặc phối hợp chuyển báo cáo ngành, lĩnh vực của cơ quan, đơn 

vị mình tới các cơ quan, đơn vị liên quan (chủ trì) xây dựng dự thảo báo cáo 

trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt.  

2. Giao Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi, hướng dẫn, 

đôn đốc các phòng, ban, cơ quan, đơn  vị thuộc UBND huyện; Công an huyện, 

Ban chỉ huy quân sự huyện, Trung tâm y tế huyện; UBND các xã, thị trấn thực 

hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

3. Giao Phòng VH&TT tăng cường tham mưu, triển khai thực hiện các 

giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh cho hệ thống thông tin báo cáo trên 

địa bàn huyện. 

4. Giao Phòng Tài Chính-Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 

định kỳ (hoặc đột xuất, nếu có) báo cáo các cấp, ngành về tình hình, kết quả 

thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội của huyện, trừ trường hợp có quy định khác. 



Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy, HĐND huyệnn (b/c); 

- Chủ tịch &các Phó CTUBND huyện; 

- CVP HĐND&UBND huyện; 

- UBMTTQVN và các đoàn thể huyện; 

- Văn phòng đăng ký đất ddiai chi nhánh TD; 

- Chi cục thống kê TD; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 
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