
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐOÀN THƯỢNG

Số: 104/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Đoàn Thượng, ngày  12 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO 
Phân công nhiệm vụ cho các bộ phận phục vụ hội nghị 

 tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu chính quyền 
với nhân dân thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND, ngày 12/10/2021 của ủy ban nhân 

dân xã Đoàn Thượng tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu 

chính quyền với nhân dân thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng năm 2021.

UBND xã phân công cho các bộ phận phục vụ buổi tiếp xúc đối thoại, 

trực tiếp của người đứng đầu chính quyền với nhân dân thôn Đĩnh Đào, xã 

Đoàn Thượng năm 2021 như sau:

1. Công tác tổ chức hội nghị: Đ/c Đoàn Thị Gọn - VP HĐND-UBND xã

2.Công tác ghi phiếu đăng ký phát biểu: Đ/c Nguyễn Thị Nhẹ - Công 

chức TC-KTNS xã.

3. Chuyển giấy đăng ký phát biểu ý kiến đối thoại lên cho Đ/c Chủ tịch 

UBND xã (nếu có): Đ/c Bùi Thị Thảo - Công chức VHXH.

4. Thư ký hội nghị: Đ/c Nguyễn Thị Nền - CT Hội PN; Đ/c Phạm Thị 

Ngận - Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ.

5. Công tác bảo vệ: giao cho Đ/c Vương Văn Cường - Trưởng công an xã 

phân công lực lượng phụ trách.

6. Loa đài, bàn ghế hội trường: Đ/c Trần Văn Kiệm - Trưởng Đài truyền 

thanh phụ trách.

7. Trang trí khánh tiết, gửi giấy mời: Đ/c Văn phòng + Văn hóa xã hội.

8. Tiếp nước hội nghị: Đ/c Trần Thị Lan.

9. Mời đại biểu dự họp:

- Đại biểu huyện, xã: Đ/c Văn phòng HĐND - UBND xã viết giấy mời.

- Đại biểu thôn Đĩnh Đào: Do Đ/c Bí thư chi bộ - Trưởng thôn mời. 



10. Phân công các đồng chí trả lời ý kiến của cử tri (nếu có): Các ý kiến 

kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp được đồng chí Chủ tọa hội 

nghị trả lời các cử tri. Trường hợp liên quan đến bộ phận chuyên môn cần làm 

rõ các đồng chí công chức chuyên môn, Hiệu trưởng các nhà trường, Trạm 

trưởng trạm y tế, Giám đốc HTXDVNN, Trưởng các đoàn thể,... trực tiếp lĩnh 

vực nào lĩnh vực đó đồng chí chủ tọa sẽ phân công trả lời làm rõ. Đối với các ý 

kiến liên quan đến cá nhân nào đồng chí chủ tọa sẽ phân công làm rõ.

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Bùi Đức Tòng
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