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                           Kính gửi:  

  - Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

  - Công an huyện; 

  - Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

  - UBND các xã, thị trấn. 

 

Ngày 17/01/2022, Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện đã ban hành Quyết định 

số 65/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc 

của Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Gửi kèm theo 

Công văn này). Trong đó, tại Điều 22 và Điều 49 nêu rõ Trình tự xây dựng 

chương trình công tác và Chế độ thông tin báo cáo. 

Tuy nhiên, hiện nay một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đúng chế độ 

thông tin báo cáo, trình tự xây dựng chương trình công tác theo Quy chế làm 

việc của UBND huyện, gây khó khăn cho việc tổng hợp, phục vụ công tác chỉ 

đạo, điều hành của lãnh đạo UBND huyện. 

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

1. Giao các cơ quan , đơn vị (Như kính gửi) thực hiện nghiêm túc Quy chế 

làm việc của UBND huyện trong việc xây dựng Chương trình công tác và chế 

độ thông tin báo cáo. Cụ thể như sau: 

1.1. Xây dựng chương trình công tác 

- Chương trình công tác tháng gửi về UBND huyện (qua Văn phòng 

HĐND&UBND huyện) chậm nhất ngày 14 hằng tháng. 

- Chương trình công tác quý gửi về UBND huyện (qua Văn phòng 

HĐND&UBND huyện) chậm nhất ngày 14 tháng cuối quý. 

 - Chương trình công tác năm sau liền kề gửi về UBND huyện (qua Văn 

phòng HĐND&UBND huyện) chậm nhất vào ngày 31 tháng 11 năm trước 

liền kề.  

Văn phòng HĐND và UBND huyện tổng hợp chương trình công tác hàng 

tháng, quý, năm của UBND huyện, báo cáo Thường trực UBND huyện, thông 

qua tại cuộc họp giao ban thành viên UBND huyện theo quy định. 

Chậm nhất vào ngày 18 hằng tháng, ngày 18 tháng cuối quý, Văn phòng 

HĐND và UBND huyện trình Chủ tịch UBND huyện duyệt chương trình công 

tác tháng sau của UBND huyện, gửi các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện. 



1.2. Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh 

Các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) báo cáo UBND huyện (qua Văn 

phòng HĐND&UBND huyện) chậm nhất ngày 14 hằng tháng đối với báo 

cáo tháng; đối với báo cáo quý gửi chậm nhất ngày 14 của tháng cuối quý; 

báo cáo 6 tháng gửi chậm nhất ngày 14 của tháng 6, báo cáo năm gửi 

chậm nhất ngày 14 tháng 12 của năm (riêng Báo cáo năm có thể thay đổi 

thời gian báo cáo theo yêu cầu cấp trên).  

Trường hợp các cơ quan, đơn vị không gửi báo cáo đúng thời gian đã 

quy định coi như không có báo cáo và chịu trách nhiệm trước UBND huyện.  

2. Báo cáo, chương trình công tác của các đơn vị gửi về UBND huyện 

(qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) gồm: 01 bản có dấu đỏ và 01 bản qua 

hệ thống VNPT-Ioffice mục Thông tin điều hành cho đ/c Nhàn Văn Giáp - 

Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện). 

3. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp, lập biểu theo dõi các 

cơ quan, đơn vị gửi Chương trình công tác, chế độ thông tin báo cáo hằng tháng, 

quý thông qua tại cuộc họp giao ban Uỷ viên UBND huyện. 

Căn cứ ý kiến trên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện (B/c); 

- LĐVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hương 
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