
UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG 

PHÒNG NỘI VỤ 

 

Số: 170/PNV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Tu Mơ Rông, ngày  22 tháng 3 năm 2022 
Về việc báo cáo tình hình thực hiện 

phát động thi đua gắn với nhiệm vụ 

Chính trị năm 2022 của các cơ 

quan, đơn vị và UBND các xã.  

 

 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân huyện. 
 

Căn cứ Công văn số 532/UBND-VP, ngày 10/03/2022 của UBND huyện  

V/v triển khai thực hiện Thông báo số 251-TB/TU, ngày 04-3-2022 của Ban 

Thường vụ Huyện  ủy;  

Căn cứ Công văn số 37/VP, ngày 04/03/2022 của Văn phòng HĐND-

UBND huyện về việc chuyển đạt ý kiến của lãnh đạo UBND huyện (ngày 

04/3/2022). 

Qua theo dõi việc thực hiện phát động thi đua gắn với nhiệm vụ Chính trị 

năm 2022 của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã. Phòng Nội vụ (cơ quan 

Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện) báo cáo như sau: 

1. Về thực hiện phát động thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị: 

Phòng nội vụ thường xuyên tham mưu UBND huyện đôn đốc các phòng, 

ban, đơn vị thực hiện phát động thi đua năm 2022.  

Tính đến ngày 22/03/2022 có 16 đơn vị là: Văn phòng HĐND-UBND; 

Thanh tra; Y Tế; Phòng LĐ-TB & XH; Tài chính - KH; Tài nguyên - MT; Nông 

nghiệp – PTNT; Hội chữ thập đỏ; Trung tâm DVNN; Trung tâm VHTTDL; xã 

Tu Mơ Rông; Đăk Tờ Kan; Đăk Rơ Ông; Măng Ri; Ngọk Lây và xã Tê Xăng  đã 

thực hiện; còn lại 13 đơn vị (gồm các phòng ban; đơn vị và UBND các xã
1
) chưa 

có báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Nội vụ.  

2. Về thực hiện nhiệm vụ sau khi phát động thi đua: 

Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã trên đã kịp thời triển khai thực hiện 

nhiệm vụ sau khi phát động thi đua theo chỉ tiêu đã đăng kí tại đơn vị mình, tuy 

nhiên cũng còn một số cơ quan, đơn vị và UBND các xã thực hiện chưa đầy đủ 

và chưa sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. 

 Phòng Nội vụ báo UBND huyện biết, chỉ đạo./.    
 

Nơi nhân: 
- Như trên; 

- Lưu: VT-PNV. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
    Nguyễn Thị Vân 

                                           
1
 Kinh tế - hạ tầng; Văn hoá TT; Tư pháp; Dân tộc; Giáo dục & ĐT ; Ban QLDA XDCB huyện; Trung tâm 

GDNN-GDTX; Trung tâm Môi trường ; UBND xã Đăk Na; Đăk Sao; Đăk Hà; Văn Xuôi; Ngok Yêu. 
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