
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN CHÂU 

 

Số: 517 /UBND-NV 
V/v xin ý kiến vào dự thảo số 

lượng, cơ cấu, nhân sự đảng bộ cơ 

sở cơ quan khối chính quyền 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Yên Châu, ngày 18 tháng 4 năm 2019 

 

Kính gửi:  
 

 

- Các đồng chí thường trực HĐND, UBND huyện; 

- Thủ trưởng 13 cơ quan chuyên môn, 
 

 

Thực hiện Kết luận 623-KL/TU ngày 09/4/2019 kết luận của Ban Chấp 

hành đảng bộ tỉnh về ban hành Đề án "kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức cơ sở 

đảng trong đảng bộ tỉnh"; 

 Để có cơ sở tham mưu giúp Ban Thường vụ huyện ủy thành lập đảng bộ 

cơ sở cơ quan khối chính quyền đảm bảo đúng quy định, Ủy ban nhân dân 

huyện đề nghị Thường trực HĐND, UBND, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 

trực thuộc UBND huyện cho ý kiến về các nội dung sau: 

1. Cho ý kiến vào số lượng, cơ cấu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy 

ban kiểm tra đảng bộ cơ sở cơ quan khối chính quyền 

* Ban Thường vụ đảng ủy: 03 đ/c 

- Bí thư đảng ủy: là thường trực UBND huyện (Ủy viên Ban Thường vụ 

huyện ủy);  

- Phó bí thư kiêm Chủ nhiệm UBKT đảng ủy: là thường trực HĐND 

huyện; 

- Ủy viên ban thường vụ: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 

* Ban Chấp hành đảng bộ: 09 đ/c  

Là Bí thư chi bộ các cơ quan sau: Nội vụ; Thanh tra; TC-KH; KT-HT; 

NN&PTNT; GD&ĐT; LĐ-TB&XH; VH&TT; TN&MT. 

* Ủy ban kiểm tra: 03 đ/c 

- Chủ nhiệm UBKT: do đ/c Phó bí thư kiêm nhiệm 

- Phó Chủ nhiệm UBKT: là bí thư chi bộ Thanh tra huyện 

- Ủy viên UBKT: là bí thư chi bộ phòng Nội vụ 



2. Đề xuất nhân sự bí thư, phó bí thư đảng bộ cơ sở cơ quan khối chính 

quyền 

- Giới thiệu đ/c ............................................ làm bí thư đảng bộ cơ sở cơ 

quan khối chính quyền 

- Giới thiệu đ/c ............................................ làm bí thư đảng bộ cơ sở cơ 

quan khối chính quyền 

3. Ý kiến khác 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

4. Gửi ý kiến bằng văn bản về phòng Nội vụ trước 15 giờ ngày 19/4/2019 

để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Ban Tổ chức huyện ủy xem xét, 

quyết định./. 

[ 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

- Lưu: VT, NV, 30 bản. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chiến 
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