
1 

 

 

 

 

 

 

 

   

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NGỌC XUÂN 

 

Số:        /BB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ngọc Xuân, ngày       tháng 07 năm 2022 

 

 
 

BIÊN BẢN GIAO BAN TUẦN THỨ 31 

Từ ngày 25 đến ngày 31/07/2022 

 

 

Hôm nay, vào hồi 14h 00 phút ngày 25 tháng 07 năm 2022  tổ chức họp 

giao ban tuần 32, cụ thể như sau: 

I. Thành phần 

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

2. Thư ký: Nông Thị Tâm - Văn phòng - Thống kê  

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

Y tế, ban bảo vệ dân phố. 

II. Nội dung 

1. Kiểm điểm kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao từ ngày 18/07/2022 

đến ngày 24/07/2022 

- Số nhiệm vụ được giao: 28 

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 26 

- Số nhiệm vụ đang thực hiện: 02 

 2. Thảo luận 

 -  Trong tuần phường sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 thương binh liệt 

sỹ; thắp nên tri ân tại nhà bia ghi tên các liệt sỹ vào tối 25/7, Đây là nhiệm vụ 

chính trị tại địa phường trong năm. 

  3. Nhiệm vụ công tác tuần 31 năm 2022 

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

nhận thủ tục hành chính tiếp tục thực hiện, các bộ phận phối hợp hỗ trợ thực hiện 

chương trình toạ đàm, lễ tri ân của phường được thành công theo kế hoạch đã đè 

ra 

 + Đồng chí Hoàng Thị Trâm Anh, Phó Chủ tịch UBND: Chủ trì chỉ đạo 

thực hiện Tổ chức các hoạt động ngày 27/7; cônng tác  trật tự đô thị và trật tự xây 

dựng. 

  (Có biểu đánh giá và nhiệm vụ tuần 30 và nhiệm vụ công tác tuần 31 

 kèm theo) 
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Biên ban kết thúc  vào 16h 30 phút cùng ngày./.  

 

Thư ký 

 

 

 

Mông Thị Tuy 

 

 

Chủ trì 

 

 

 

 

Hà Việt Kỳ 
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