
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /UBND-VP 

V/v giao nhiệm vụ tham gia đề 

xuất nội dung điều chỉnh, sửa 

đổi, bổ sung quy chế làm việc 

của BCH Đảng bộ huyện khóa 

XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 

Tủa Chùa, ngày         tháng       năm 2022 

 

   Kính gửi: 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 712-CV/HU ngày 26/4/2022 của Huyện ủy Tủa 

Chùa về việc đề xuất nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của 

BCH Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi nghiên cứu, 

UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình 

nghiên cứu Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 

2020-2025 đề xuất nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của 

Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Các ý kiến đề xuất nội dung điều chỉnh, sửa đổi, 

bổ sung gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) chậm 

nhất trước ngày 17/5/2022. 

2. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp các ý kiến tham gia 

đề xuất nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của BCH Đảng 

bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 của các cơ quan, đơn vị để tổng hợp 

báo cáo Huyện ủy trước ngày 20/5/2022. 

Nhận được Công văn này, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, triển 

khai, thực hiện đảm bảo nội dung và thời gian yêu cầu./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Tuyết Ban 
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