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                                Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.                                     

 

 

Ngày 23 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 

1372/UBND -TH về việc đôn đốc tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Quyết định 

281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với Biểu dương các gia đình, dòng họ, 

cộng đồng, đơn vị tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015 - 2020. Ủy ban nhân dân huyện  

yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phải tập trung chỉ đạo và hoàn 

thành Hội nghị trước ngày 15/7/2020, nhưng đến nay mới chỉ có 5 xã tổ chức Hội 

nghị tổng kết.  

Ủy ban nhân dân huyện biểu dương các xã: Lâm Trung Thủy, Trường Sơn, 

Đức Lạng, Tùng Châu, An Dũng đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân huyện, tổ chức Hội nghị tổng kết đạt chất lượng tốt và hoàn thành đúng thời gian 

qui định, đồng thời nghiêm khắc phê bình các đơnh vị: Thị trấn Đức Thọ, Đức Đồng, 

Tân Dân, Hòa Lạc, Tùng Ảnh, Liên Minh, Bùi La Nhân, Yên Hồ, Quang Vĩnh, 

Thanh Bình Thịnh, Tân Hương chưa thực hiện nghiêm túc công văn 1372/UBND - 

TH ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị 

nghiêm túc kiểm điểm trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo nội dung này. 

 Để đảm bảo tiến độ chung toàn tỉnh và chuẩn bị cho Hội nghị cấp huyện sắp 

tới, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương chưa 

tổ chức tổng kết, tập trung chỉ đạo để tổ chức Hội nghị xong trước ngày 30 tháng 7 

năm 2020, nếu không hoàn thành, Chủ tịch Ủy ban nhân các đơn vị trên phải chịu 

hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. 

Đề nghị các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc. 

 
 Nơi nhận: 

 - Như trên; 
 - TT Huyện ủy; 

 - Chủ tịch, PCT UBND huyện;  

  - Phòng GD-ĐT;   

- Văn phòng CU-CQ huyện;       

 - TT Hội KH huyện; 

 - Lưu VT,VP. 

 
                                               

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Hoài Đức 



  

 

 

 

 

 

 

   


		ubductho@hatinh.gov.vn
	2020-07-22T14:53:39+0700


		ubductho@hatinh.gov.vn
	2020-07-22T14:54:17+0700




