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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NGỌC XUÂN 

 

Số: 25 /BB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ngọc Xuân, ngày 06 tháng 6 năm 2022 

 

 

BIÊN BẢN GIAO BAN TUẦN THỨ 24 

Từ ngày 06/6 đến ngày 12/6/2022 

 

 

Hôm nay, vào hồi 09 h 00 phút ngày 06 tháng 6 năm 2022  tổ chức họp giao 

ban tuần 24, cụ thể như sau: 

I. Thành phần 

1. Chủ tọa: Đ/c Hà Việt Kỳ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân. 

2. Thư ký: Mông Thị Tuy - Văn phòng - Thống kê.  

 - Cán bộ, công chức, hoạt động không chuyên trách khối UBND phường,  

Công an phường, Y tế, Đội thuế. 

II. Nội dung 

1. Kiểm điểm kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao từ ngày 30/5/2021 

đến ngày 05/6/2022 

- Số nhiệm vụ được giao: 23 

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 21 

- Số nhiệm vụ đang thực hiện: 02 

 2. Thảo luận 

 -  Duy trì thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và 

tiếp công dân tại UBND phường.  

 3. Nhiệm vụ công tác tuần 24 năm 2022 

 +  Các bộ phận chuyên môn thực hiện công tác chuyên môn, các bộ phận 

chuyên môn chủ động bám sát kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

năm 2022.  

 + Thường xuyên đăng tin bài lên trang thông tin điện tử của phường. 

 +  Đồng chí La Huy Mẫn, Phó Chủ tịch UBND: Kiểm tra đôn đốc công 

chức thuộc mảng công việc được phân công phụ trách. 

 - Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.  
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  (Có biểu đánh giá và nhiệm vụ tuần 23 và nhiệm vụ công tác tuần 24 

 kèm theo) 

Biên bản kết thúc  vào hồi 10 h 00 phút cùng ngày./.  

 

Thư ký 

 

 

 

Mông Thị Tuy 

 

 

Chủ trì 

 

 

 

 

Hà Việt Kỳ 
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