ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

Số: 984 /UBND-HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hồng Ngự, ngày 12 tháng 7 năm 2021

V/v chuẩn bị nội dung thực hiện cam
kết hành động Huyện với Tỉnh và
các phòng, ban, ngành Huyện,
UBND các xã, thị trấn với Huyện

Kính gửi:
- Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành Huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Để đảm bảo việc chuẩn bị tổ chức phiên họp của UBND Huyện về nội dung
trong Bản cam kết hành động năm 2021 của các phòng, ban, ngành Huyện, UBND
các xã, thị trấn đã ký cam kết với Ủy ban nhân dân Huyện và thực hiện hoàn thành
các nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện đã ký cam kết với Ủy ban nhân
dân Tỉnh. Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu các đơn vị trên chuẩn bị nội dung phát
biểu tham luận, thảo luận tại phiên họp như sau:
1. Đối với nội dung cam kết của UBND Huyện với UBND Tỉnh:
- Giao Phòng Tài chính và Kế hoạch chủ trì, phối hợp Phòng Nội vụ, Phòng
Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị phát biểu
trong đó có đánh giá nguyên nhân, hạn chế và khó khăn, vướng mắc thực hiện từng
chỉ tiêu cụ thể; Giải pháp thực hiện cuối năm 2021 đạt chỉ tiêu cam kết với Tỉnh.
- Giao Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn chuẩn bị nội dung thảo luận đánh giá còn những hạn chế, nội dung
chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt; đề ra giải pháp cụ thể thực hiện trong thời
gian tới.
2. Đối với nội dung cam kết hành động của các Phòng, ban, ngành
Huyện và UBND các xã, thị trấn: Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp các
Phòng, ban, ngành Huyện và UBND các xã, thị trấn phát biểu kết quả thực hiện
các nội dung cam kết trong đó đánh giá nguyên nhân, hạn chế và khó khắn vướng
mắc thực hiện từng chỉ tiêu (trong đó chi tiết chỉ tiêu nào đạt, chỉ tiêu nào chưa
đạt) của các đơn vị, địa phương; Giải pháp thực hiện cuối năm 2021 đạt chỉ tiêu
cam kết hành động với Huyện.
- Giao Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành Huyện; UBND các xã, thị trấn
chuẩn bị nội dung thảo luận đánh giá còn những hạn chế, nội dung chưa thực hiện
hoặc thực hiện chưa đạt; đề ra giải pháp cụ thể thực hiện trong thời gian tới.

3. Thời gian gửi về Văn phòng HĐND và UBND Huyện chậm nhất đến
hết ngày 21/7/2021 (thứ Tư).
Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/(Hùng).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Quí
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