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Kính gửi: 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện. 
 

Thực hiện Chương trình số 08-CTr/HU ngày 04/11/2020 của Ban Thường 

vụ Huyện ủy về Công tác của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy tháng 11 

năm 2020; Công văn số 131-CV/HU ngày 11/11/2020 của Ban Thường vụ Huyện 

ủy về chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 

11/2020. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai 

thực hiện nhiệm vụ, cụ thể: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

Tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 30-

KH/TU ngày 21/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 06-

KL/TW ngày 01/6/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư  (khóa IX) “về đẩy mạnh phát triển và ứng 

dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước”. Hoàn thành gửi về Thường trực Huyện ủy trước ngày 20/11/20201. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

Tham mưu UBND huyện Tờ trình và dự thảo Báo cáo tổng kết công tác 

xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, giai đoạn 2016-2020 trình xin ý kiến Ban 

Thường vụ Huyện ủy. Hoàn thành gửi về Văn phòng Huyện ủy trước ngày 

22/11/2020. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu UBND huyện Tờ trình và dự thảo Báo cáo tình hình thu, chi 

ngân sách năm 2020, phương án phân bổ ngân sách năm 2021, phương án phân 

bổ ngân sách đầu tư công năm 2021 trình xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy. 

Hoàn thành gửi về Văn phòng Huyện ủy trước ngày 22/11/2020. 

                                                           
1 Nhiệm vụ UBND huyện đã giao qua ioffice ngày 02/11/2020 theo Văn bản số 164-CV/VPHU ngày 29/10/2020 

của Văn phòng Huyện ủy. 

V/v tham mưu UBND huyện 

chuẩn bị nội dung theo 

Chương trình số 08-CTr/HU 

ngày 04-11-2020 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy 
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4. Văn phòng HĐND-UBND huyện 

Tham mưu UBND huyện trình xin ý kiến thông qua dự thảo: (1)Quyết định, 

Kế hoạch giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 113a-KH/HU ngày 17/01/2019 về 

thực hiện Chương trình số 20-CT/TU ngày 09/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về triển khai các lĩnh vực đột phá năm 2019 đối với: Chi bộ và Bí thư chi bộ, 

Trưởng phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện; Chi bộ và Bí thư chi 

bộ, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện; Chi bộ và Bí thư chi bộ, Trưởng 

phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí phó Bí 

thư, chủ tịch UBND xã Đăk Hà; (2)Quyết định, Kế hoạch giám sát công tác đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn đối với Chi bộ và đồng chí Bí thư chi bộ, giám 

đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Tu Mơ 

Rông. Hoàn thành gửi về Văn phòng Huyện ủy trước ngày 22/11/2020. 

* Giao thủ trưởng các đơn vị (phòng Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục & 

Đào tạo, Văn phòng HĐND-UBND huyện) cùng với lãnh đạo UBND huyện tham 

dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 11 năm 2020 để tiếp thu, giải 

trình các ý kiến tham gia của Ban Thường vụ Huyện ủy về nội dung do đơn vị 

chủ trì tham mưu xây dựng nêu trên (Về thời gian, địa điểm tham dự: Theo lịch 

họp Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 11/2020). 

 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:         
- Như trên;                                                

- CT, PCT UBND huyện; 

- VP HĐND-UBND huyện 

- Lưu: VT-TH. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Trung Mạnh 
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