
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số: 245/TB-UBND Chi Lăng, ngày 03 tháng 8  năm 2018 
 
 
 

THÔNG BÁO 
Kết luận họp Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện (ngày 01/8/2018) 

 

Thực hiện quy chế làm việc của UBND huyện, ngày 01/8/2018, đồng chí Đinh 
Hữu Học, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
UBND huyện. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh 
đạo, các chuyên viên tổng hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

Sau khi thảo luận, nghe ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp. Chủ tịch 
UBND huyện kết luận như sau: 

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khi tham mưu văn bản, trình Lãnh đạo UBND huyện 
đều phải chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND huyện thẩm định trước khi trình lãnh 
đạo UBND huyện ký ban hành (trừ các văn bản liên quan tới công tác cán bộ).  

2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực, chủ động 
trong tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch, các Phó 
Chủ tịch UBND huyện giao đảm bảo đúng tiến độ thời gian yêu cầu và chất lượng về 
nội dung và thể thức văn bản. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước 
Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

3. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tăng cường theo dõi, đôn đốc các 
cơ quan, đơn vị trong tham mưu thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ và chất 
lượng. Trong văn bản giao việc cho các cơ quan, đơn vị ấn định cụ thể thời gian hoàn 
thành. Hàng tháng (vào ngày 15 và 30) báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, 
phòng Nội vụ kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị. 

4. Giao Phòng Nội vụ theo dõi, tổng hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện chậm 
tiến độ các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện giao 
để làm căn cứ đánh giá xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ và bình xét các danh hiệu 
thi đua cuối năm. 

5. Văn phòng HĐND và UBND huyện tích cực, chủ động phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018. 
Tham mưu xây dựng văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tuyên 
truyền, vận động nhân dân tham gia bán hàng trong Chợ nông sản thị trấn Chi Lăng, 
không họp chợ, bán hàng dọc 2 bên đường Quốc lộ, tránh tình trạng ùn tắc giao thông. 

 

      Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan đơn vị biết, thực hiện./. 
 

 
 
Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện (B/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;  
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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