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V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao năm 2021

Kính gửi: - UBND huyện Tam Dương,
- Các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy,
- ủy  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện,
- Các đảng ủy trực thuộc.

Thực hiện Quyết định số 117-QĐ/TU, ngày 13/01/2021 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc giao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho 
các huyện ủy, thành ủy, ngày 04/02/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 
Quyết định số 298-QĐ/HU 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.

Chín tháng năm 2021, các địa phương trong huyện thực hiện nhiệm vụ chính 
trị trong bối cảnh kinh tế thế giói cũng như trong nước chịu tác động nặng nê của 
dịch Covid-19, song cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt các cơ 
quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm, quyết liệt tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ 
tiêu nhiệm vụ được giao và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đên nay, 
một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành, một số chỉ tiêu nhiệm vụ đảm bảo hoàn 
thành theo kế hoạch; tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu gặp nhiều khó khăn (Có báo 
cáo sổ 272-BC/HU, ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy kèm theo).

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ 
Huyện ủy giao năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu câu UBND huyện, đảng ủy 
các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo quyết liệt những nhiệm vụ sau:

1. Khẩn trương rà soát kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
được giao, tiến độ, kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc, tiếp tục có giải 
pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm 
vụ được giao năm 2021. Tổng họp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy chậm nhất 
ngày 10/11/2021 (qua Văn phòng Huyện ủy). Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, 
thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về 
kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021.

2. Đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ lĩnh vực, địa 
phương, các đồng chí ủy  viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách xã, các đồng chí thành 
viên Ban Chỉ đạo thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, 
đơn vị, các đảng ủy trực thuộc Huyện ủy năm 2021 (thành lập theo Quyết định sổ 
343-QĐ/HU ngày 31/3/2021) căn cứ chức năng nhiệm yụ được giao tăng cường 
kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị giải quyết những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
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3. Giao Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Ban Thường 
vụ theo đúng quy định.

4. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy tổng hợp, theo dõi kết quả thực hiện các chỉ 
tiêu, nhiệm vụ trọng tâm BTV Huyện ủy giao các đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, 
đơn vị, lấy kết quả làm cơ sở đánh giá phân xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng 
và đảng viên năm 2021.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc./.

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


