ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM XUYÊN
Số: 3554/UBND-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cẩm Xuyên, ngày 17 tháng 11 năm 2020

Về việc giao báo cáo tuần phục vụ
công tác, chỉ đạo điều hành; giao
ban tuần

Kính gửi: Các Phòng, ban, đơn vị cấp huyện;

Thực hiện Công văn số 5823/UBND-TH ngày 03/9/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc báo cáo tuần phục vụ công tác chỉ đạo điều hành (đã triển khai
thực hiện tại Công văn số 2185/UBND-VP ngày 10/9/2019 của UBND huyện) đồng
thời chuẩn bị nội dung cho phiên họp giao ban hàng tuần, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân huyện giao:
1. Các Phòng, ban, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện chế độ báo cáo
tuần về việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; yêu cầu báo cáo ngắn gọn, trọng tâm,
nêu rõ tình hình, kết quả nổi bật trong tuần; những khó khăn, vướng mắc cần chỉ
đạo điều hành; kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm tuần tiếp theo; gửi báo cáo về Ủy ban
nhân dân huyện và Văn phòng HĐND - UBND huyện trước 10h ngày thứ 5 hàng
tuần.
2. Văn phòng HĐND - UBND huyện chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các
phòng, ban, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo; đồng thời tổng hợp, tham mưu báo
cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo UBND huyện trước 16h thứ 5 hàng tuần.
Đây là nội dung rất quan trọng, yêu cầu các Phòng, ban, đơn vị nghiêm túc
thực hiện. Nếu đơn vị nào không thực hiện hoặc báo cáo chậm thời hạn để ảnh
hưởng đến thời hạn báo cáo theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác
chuẩn bị nội dung cho phiên họp giao ban hàng tuần thì người đứng đầu các Phòng,
ban, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Bộ phận theo dõi công việc;
- Lưu: VT.
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