
ĐẢNG BÔ TỈNH VĨNH PHÚC ĐẢNG CÔNG SẢN VIÊT NAM
HUYÊN ỦY TAM DƯƠNG

*

s ố ỹ / i  - CV/HU Tam Dương, ngày ũtT'tháng 11 năm 2021
Vfv đôn đốc báo cáo tiến độ, kết quả

thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao năm 2021

Kính gửi: - UBND huyện Tam Dương,
- Các ban XDĐ và VPHU,
- ủ y  ban MTTQ Việt Nam huyện,
- Các đảng ủy trực thuộc.

Thực hiện Quyết định số 298-QĐ/HU, ngày 04/02/2021 của Ban Thường vụ 
Huyện ủy về việc giao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho các cơ 
quan, đơn vị, các đảng ủy trực thuộc Huyện ủy.

Ngày 08/10/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Văn bản số 667-CV/HU 
về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao năm 2021, 
trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ được giao năm 2021 về Ban Thường vụ Huyện ủy chậm nhất ngày 
10/11/2021 (qua Văn phòng Huyện ủy). Báo cáo nêu rõ kết quả đạt được đến ngày 
10/11/2021 và ước kết quả thực hiện đến hết năm 2021 (Theo đề cương đỉnh kèm).

Đe nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- TT Huyện ủy (để b/c),
- Chánh, Phó VPHU, CVTH,
- Lưu VTHU.

T/L BAN THƯỜNG v ụ





c ơ  QUAN, ĐƠN VỊ
*

Số -BC/

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tam Dương, ngày tháng 11 năm 2021

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
tiến độ, kết quả tliực hiện các nội dung đã cam kết vói Ban Thường vu Huyên ủy 

về thưc hiên môt số chỉ tiêu, nhiêm vu năm 2021•  •  •  7 •  •

(Kèm theo Công văn Sổ -CV/HU, ngày tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy)

Thực hiện Quyết định số 298-QĐ/HU, ngày 04/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc giao một số chỉ tiêu, nhiệm 
vụ trọng tâm năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị, các đảng ủy trực thuộc Huyện ủy.

...................................tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung đã cam kết với Ban Thường vụ Huyện ủy
về thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 như sau:
I. Tiến độ, kết quả thực hiện

TT Nội dung nhỉệm vụ
Chỉ tiêu, nhiêm vu cam7 •  •

kết thực hiện trong 
năm 2021

Kết quả thực hiện
(tỉnh đến ngày 10/11/2021 và ước 

đến hết năm 2021)

Khó khăn, vướng 
mắc, nguyên nhân

Giải pháp thực hiện 
từ nay đến hết 

năm 2021

I Xây dựng Đảng
1
2

II về kinh tể, xã hôi
1
2



III Ọuốc phòng
1
2

IV. An ninh

II. Đánh giá chung
III. Phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm
IV. Một số kiến nghị, đề xuất
XT , * ‘ THỦ TRƯỞNG C ơ QUAN, ĐƠN VỊNơi nhân:
- BTV Huyện ủy (b/c),
-LưuVT.


