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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện 

(Kỳ 02, tháng 4 năm 2021) 

 

Ngày 15/4/2021, đồng chí Bùi Hoàng Nam, Chủ tịch UBND huyện chủ trì 

cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện (kỳ 02, tháng 4 năm 2021) để xem 

xét, thống nhất một số nội dung chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện từ ngày 

16/6 đến ngày 30/4/2021; 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo 

Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

Văn phòng HĐND và UBND huyện trình: 

 (1) Dự thảo Thông báo của UBND huyện về một số nhiệm vụ trọng tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 16/4 đến 

ngày 30/4/2021; 

(2) Dự thảo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 

từ ngày 16/4 đến ngày 30/4/2021; 

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện báo cáo và 

trình các nội dung; các ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên dự họp, 

đồng chí Bùi Hoàng Nam, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

Lãnh đạo UBND huyện cơ bản nhất trí với 02 nội dung Dự thảo và các ý 

kiến phát biểu thảo luận, góp ý tại cuộc họp. Giao Văn phòng HĐND và UBND 

huyện tiếp thu các ý kiến thảo luận, bổ sung, hoàn chỉnh, ban hành và cập nhật 

thường xuyên đầy đủ. 

UBND huyện Thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

biết, thưc̣ hiêṇ./. 

   

  Nơi nhận: 
- TT: HU, HĐND huyện;  (b/c) 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các thành viên UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ, các Đoàn thể huyện; 

- Hai Ban HĐND huyện; 

- Văn phòng HU; 

- Các CQCM, đơn vị SN thuộc UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CV tổng hợp. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

      

 

 

 

 

Lương Đình Tùng 
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