ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1408 /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

V/v tổ chức tổng kết năm 2020 và tổng
kết giai đoạn 05 năm 2016-2020

Kính gửi:
- Thủ trưởng các phòng, ban ngành Huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020. Ủy ban nhân dân Huyện yêu
cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
thực hiện một số nội dung sau:
I. Hội nghị tổng kết giai đoạn 05 năm 2016-2020.
Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Huyện tổ chức Hội nghị tổng
kết 05 năm giai đoạn 2016-2020, trong đó phân tích các nguyên nhân của những
hạn chế, yếu kém và đề ra giải pháp cụ thể để khắc phục giai đoạn tiếp theo và
phải căn cứ vào các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 2020. Thời gian hoàn thành của đơn vị mình chậm nhất đến ngày 31 tháng 12
năm 2020 (đình kèm biểu đăng ký tổng kết của các ngành).
II. Hội nghị tổng kết năm 2020.
1. Tổ chức tổng kết, đánh giá những hạn chế, tồn tại trong công tác chỉ
đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của cơ quan,
đơn vị, địa phương mình trong năm 2020. Phân tích làm rõ các nguyên nhân của
những hạn chế, yếu kém đó và đề ra giải pháp cụ thể để khắc phục.
2. Đối với việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện
nhiệm vụ của đơn vị, địa phương năm 2020, phải căn cứ vào các chỉ tiêu của
Nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Đề ra các giải pháp, lãnh
đạo, chỉ đạo, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm kỳ trong
năm 2020.
3. Việc tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 phải
thực hiện hoàn thành trong tháng 12 năm 2020 không để kéo dài sang năm 2021.
Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hoàn thành tổng kết năm chậm nhất
đến ngày 18 tháng 12 năm 2020. Các phòng, ban ngành Huyện tổng kết ngành,
đơn vị mình chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, hội nghị tổng kết
phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức.
Các đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết năm 2020 và tổng kết giai đoạn
năm 2016-2020 đăng ký thời gian về Ủy ban nhân dân Huyện (qua Văn phòng
HĐND và UBND Huyện) trước 05 ngày để xếp lịch lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Huyện dự.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/HU, TT/HĐND Huyện;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT.
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