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                     Kính gửi:  Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện. 
  

Để chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND huyện, Chủ tịch 

UBND huyện giao Phó Chủ tịch Lê Xuân Bình chỉ đạo; giao các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND huyện: 

Trên cơ sở tham khảo các nội dung của Báo cáo số 52/BC-UBND ngày 

02/4/2021 của UBND tỉnh (gửi kèm), khẩn trương tham mưu UBND huyện ngắn 

gọn các nội dung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND huyện thuộc 

lĩnh vực chuyên môn gửi Văn phòng HĐND&UBND huyện để tổng hợp dự thảo 

Báo cáo của UBND huyện. Cụ thể như sau: 

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

- Về Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện…; 

 - Về công tác phối hợp với các Ban Đảng của Huyện ủy, Mặt trận Tổ 

quốc, các đoàn thể chính trị cấp huyện; 

- Về giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân; 

- Về thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Huyện ủy, 

HĐND huyện. 

2. Phòng Tài chính-Kế hoạch 

Về phát triển kinh tế; 

Đánh giá chung về KTXH của nhiệm kỳ. 

3. Phòng Nội vụ 

- Tổ chức và hoạt động của UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện; 

- Xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 

- Cải cách hành chính. 

4. Đối với nội dung “Về giải quyết các vấn đề xã hội” tại trang 

9,10,11,12 

Giao Phòng LĐ-TB&XH, VH&TT, GD&ĐT, TN&MT và Văn phòng, 

Thanh tra huyện tham khảo nội dung tại các trang trên của Báo cáo số 52/BC-

UBND xây dựng báo cáo tóm tắt, ngắn gọn. 

 

 

 



Các nội dung báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi UBND huyện (qua Văn 

phòng HĐND&UBND huyện, ông Nguyễn Duy Cường qua đường Thông tin và 

điều hành iqlvb.vinhphuc.gov.vn) trước 10h00, ngày 9/4/2021. 

Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND 

huyện các đơn vị chậm muộn báo cáo và phê bình tại Phiên họp UBND huyện 

tháng 4/2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, CPCT UBND huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Đào Hải Nam 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-07T10:22:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đào Hải Nam<namdh3@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-07T10:33:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-07T10:33:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-07T10:33:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




