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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VÂN ĐỒN 
         

Số:  2404 /UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 
 

Vân Đồn, ngày  05 tháng 12 năm 2019 
 

V/v Báo cáo kết quả thực hiện 

chủ đề công tác năm 2019 về 

“Nâng cao chất lượng và hiệu 

quả dịch vụ” 

  

 

 

 

 

            

  KÝnh göi:  

 

 

- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn trên địa bàn huyện; 

- Chi cục Thuế huyện Vân Đồn; 

- Công an huyện Vân Đồn, 

 

Thực hiện Công văn số 3892/KHĐT-KTN ngày 03/12/2019 Về việc báo 

cáo kết quả thực hiện Chủ đề công tác năm 2019 về “Nâng cao chất lượng và 

hiệu quả dịch vụ”.  

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh. Trên cơ sở Đề cương và nhiệm vụ được 

phân công theo Kế hoạch hành động của tỉnh và của UBND huyện Vân Đồn, đề 

nghị các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn báo cáo tình 

hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 về thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của 

UBND tỉnh và UBND huyện Vân Đồn: 

- Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 

53/KH-UBND ngày 11/1/2019 về Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 về 

“Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ” trên địa bàn huyện Vân Đồn và theo 

hướng dẫn tại Công văn số 3892/KHĐT-KTN của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời 

hạn báo cáo trước ngày 8/12/2019 về UBND huyện Vân Đồn (qua phòng Tài 

chính- Kế hoạch tổng hợp).  

- Nội dung báo cáo đề nghị ngắn gọn, có số liệu cụ thể, có phân tích đánh 

giá sâu những lĩnh vực dịch vụ nào đã, sẽ chưa đạt cải thiện về chất lượng, hiệu 

quả, những lĩnh vực nào có khả năng không đạt được chỉ tiêu, nêu rõ nguyên 

nhân lý do; tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công; phân tích kỹ nguyên 

nhân, đề xuất giải pháp trong thời gian tới; các nội dung kiến nghị với tỉnh (nếu 

có). 

Giao cho phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện tổng 

hợp báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 10/12/2019. 



2 
 

Đây là nội dung báo cáo quan trọng, đề nghị Thủ trưởng đơn vị quan tâm 

gửi báo cáo đúng thời gian quy định, báo cáo các đơn vị gửi về UBND huyện 

(qua phòng Tài chính-Kế hoạch) (bằng văn bản và qua email: 

nguyenthihaiha87.tckh@gmail.com). 

Thừa lệnh Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện 

đề nghị các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện quan tâm phối hợp thực hiện đảm bảo thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi (Thực hiện); 

- Đ/c CT, các đ/c PCT UBND huyện (Chỉ đạo); 

- Cổng thông tin thành phần huyện; 

- Lưu VT. 

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

                                 

 

 Lý Văn Khương 
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