
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:           /UBND-VP 

V/v tham mưu, thực hiện các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ Ban thường vụ 

Tỉnh ủy giao năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

 
                 Kính gửi:   

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

- UBND các xã, thị trấn. 
 
  

Thực hiện Quyết định số 117-QĐ/TU ngày 13/01/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc giao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho các 

Huyện ủy, Thành ủy; Văn bản 253-CV/HU ngày 19/01/2021 của Huyện ủy về 

việc báo cáo kế hoạch triển khai một sổ chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm BTV Tỉnh 

ủy giao năm 2021. 

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các phòng, 

ban, cơ quan thực hiện một số nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện năm 2021 đã được 

Ban thường vụ Tỉnh ủy giao. 

2. Giao các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tài Chính-

Kế hoạch, Nội vụ, Thanh tra và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện khẩn 

trương thực hiện một số nội dung sau: 

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, 

tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, 

trong đó đề xuất cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thời gian hoàn thành để 

báo cáo trực tiếp với Ban Thường vụ Huyện ủy tại kỳ họp gần nhất.  

- Tham mưu nội dung ký cam kết giữa Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan 

của huyện; Ban thường vụ các xã, thị trấn với Ban thường vụ Huyện ủy. Trong đó 

tham mưu cụ thể nội dung giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các phòng, ban, cơ 

quan: Tài nguyên và Môi trường, Tài Chính-Kế hoạch, Nội vụ, Thanh tra, Ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các xã, 

thị trấn để thực hiện. 

- Nội dung tham mưu của các cơ quan, đơn vị gửi về Phòng Tài chính-Kế 

hoạch tổng hợp, tham mưu xây dựng Kế hoạch chung của UBND huyện (xong 

trước ngày 22/01/2021). 

- Giao Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì, đôn đốc, tổng hợp tham mưu 

UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy giao và chuẩn bị các biểu mẫu để tổ chức Hội nghị ký cam kết sớm nhất. 

Tham mưu hoàn thành Kế hoạch trên gửi Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy) 



trước ngày 26/01/2021, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ Email: 

thanhtuannntd@gmail.com để tổng hợp. 

3. Giao UBND các xã, thị trấn căn cứ các chỉ tiêu Ban thường vụ Tỉnh ủy 

giao, chuẩn bị nội dung, tài liệu để Ban thường vụ Đảng ủy cấp xã ký cam kết với 

Ban Thường vụ Huyện ủy sắp tới; Sau khi ký cam kết, các xã, thị trấn khẩn 

trương triển khai thực hiện ở địa phương./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Như trên; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Đào Hải Nam 
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