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 Thực hiện Công văn số 1575/UBND-VXNV ngày 02/4/2021 của UBND 

tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ tại Kết luận số 06-KL/TU và 

Báo cáo số 31-BC/TU của Tỉnh ủy, 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

 1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã theo chức năng nhiệm vụ 

được giao khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được chỉ đạo tại 

Công văn số 1575/UBND-VXNV ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh nêu trên. 

2. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện và các Hội, Đoàn thể huyện phát huy 

vai trò vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; vận động 

Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, 

giảm nghèo bền vững, giữ gìn trật tự xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí… 

3. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND 

huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai 

thực hiện các nội dung theo yêu cầu tại Mục 1 Công văn này; đồng thời thường 

xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện thông qua lồng ghép kiểm tra công vụ và 

tổng hợp kết quả triển khai thực hiện báo cáo UBND huyện theo quy định./. 

 (đính kèm Công văn số 1575/UBND-VXNV ngày 02/4/2021 của UBND 

tỉnh; Kết luận số 06-KL/TU và Báo cáo số 31-BC/TU của Tỉnh ủy) 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Huyện uỷ; HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND; 
- Lưu: VPUB (LĐ, CV, VT)nhân.   
                                                                                  
                                                                  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Cấn Thị Hà 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 

- UBMTTQVN và các Hội, Đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 
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