
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CẨM THỦY 

Số:          /UBND-YT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cẩm Thủy, ngày     tháng 7  năm 2020 

V/v kiện toàn lại các tổ chức 

phối hợp liên ngành,phòng 

chống dịch COVID-19. 

 

 

   Kính gửi:  

                  - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện. 

          - Ủy ban nhân dân các xã thị trấn. 

 Thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND huyện giao, để kịp thời tham mưu 

kiện toàn lại các Hội đồng, các Ban Chỉ đạo và các tổ chức phối hợp liên ngành do 

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập cho phù hợp với quyết 

định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và việc bố trí, 

sắp xếp cán bộ tại các phòng, ban chuyên môn sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 

XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, và đại hội Đảng bộ các xã thị trấn. 

 Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và 

UBND các xã thị trấn khẩn trương tiến hành rà soát, đề nghị kiện toàn lại các Hội 

đồng, các Ban Chỉ đạo và các tổ chức phối hợp liên ngành đã được UBND huyện, Chủ 

tịch UBND huyện quyết định thành lập và UBND các xã thị trấn, chủ tịch UBND các 

xã thị trấn mà cơ quan, đơn vị mình là cơ quan thường trực và UNDN các xã thị trấn 

( nhất là BCĐ phòng chống dịch COVID-19 và các tổ giám sát cộng đồng thôn bản). 

Hồ sơ đề nghị kiện toàn lại bao gồm: 

 - Tờ trình đề nghị của đơn vị gửi Chủ tịch UBND huyện (có ý kiến phê duyệt 

của Chủ tịch UBND huyện hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối). UBND các xã 

thị trấn  (có ý kiến phê duyệt của Chủ tịch UBND xã hoặc Phó Chủ tịch UBND xã phụ 

trách). 

 - Dự thảo Quyết định kiện toàn Hội đồng, Ban Chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên 

ngành. 

 - Bản sao Quyết định thành lập hoặc kiện toàn Hội đồng, Ban Chỉ đạo, tổ chức 

phối hợp liên ngành gần nhất. 

Vậy UBND huyện thông báo, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc 

huyện và UBND các xã thị trấn quan tâm phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                         

- Như trên;       
-- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để báo cáo);  

- Lưu: VT, YT.                                                          

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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