
 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HOÁ 

   

 Số:          /UBND-NC 
 

V/v thực hiện phong trào thi đua 
“Dân vận khéo” năm 2022 

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Chiêm Hoá, ngày        tháng       năm 2022 

       

Kính gửi:  

 

 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 28/02/2022 của Ban Chỉ đạo 
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện về thực hiện Phong trào thi đua “Dân 

vận khéo” năm 2022, 

Để thực hiện tốt Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022, 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:  

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 
28/02/2022 của Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện về thực 
hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 (gửi kèm theo văn bản này).  

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị mình thực 
hiện việc đăng ký nội dung thi đua “Dân vận khéo” của tập thể và cá nhân gắn 

với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chương trình, kế hoạch công tác năm của cơ 
quan, đơn vị mình để thực hiện.  

- Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” 
6 tháng (trước ngày 25/5/2022), 01 năm (trước ngày 25/11/2022) về UBND 

huyện (qua Phòng Nội vụ tổng hợp) theo quy định. 

2. Giao trách nhiệm 

2.1. Phòng Nội vụ 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra việc thực 

hiện nhiệm vụ công vụ gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 
28/02/2022 của Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện về thực 
hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 của các cơ quan, đơn vị; 

UBND các xã, thị trấn. 

- Kịp thời tổng hợp báo cáo chung của UBND huyện về thực hiện Kế 

hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 28/02/2022 của Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua 
“Dân vận khéo” huyện về thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 

2022 đối với Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện.  
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2.2. Trung tâm Văn hóa-Truyền thông và Thể thao huyện 

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gương điển hình “Dân vận 
khéo” trên các lĩnh vực. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày 

truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2022). 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung trên./ 
 

Nơi nhận: 
 

- TT Huyện uỷ; 
- TT HĐND huyện; 
-  BCĐ Phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện;  
- Ban Dân vận Huyện ủy; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Như kính gửi (Thực hiện); 
- Lưu: VT, NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Tiến Dũng 
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