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THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ 

Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một 

số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Căn cứ quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 

2021-2026. UBND xã phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức kiêm nhiệm 

như sau: 

1. Kiêm nhiệm công tác thu quỹ: 

Giao đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh công chức Văn hóa chính sách ngoài 

công tác chuyên môn kiêm nhiệm công tác thu quỹ từ ngày 01/11/2021. 

Nhiệm vụ của công tác thu quỹ: Thực hiện việc chi tiền theo lệnh chi và 

các quy định về quản lý quỹ tiền mặt, sổ thu, chi tiền mặt, quản lý các khoản 

thu, chi ngân sách xã đúng theo quy định.  

Đồng chí Nguyễn Thị Yến có nhiệm vụ hoàn thiện các hồ sơ trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ thu quỹ và bàn giao đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh từ 

ngày 01/11/2021. 

Các chế độ chính sách được hưởng từ ngày 01/11/2021 

2. Kiêm nhiệm công Nông thôn mới: 

Giao đồng chí Nguyễn Xuân Công Bí thư Đoàn thanh niên ngoài công tác 

chuyên môn kiêm nhiệm công tác Nông thôn mới  từ ngày 01/11/2021. 

Nhiệm vụ Nông thôn mới: Giúp Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.  Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực 

hiện và tham mưu cho Ban Chỉ đạo xã về công tác nông thôn mới trên địa bàn.  

Tổng hợp kết quả thực hiện vào hệ thống biểu mẫu theo quy định; tham mưu 

cho Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu cấp trên và các 

văn bản chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã 



Đồng chí Lê Văn Hoán có nhiệm vụ hoàn thiện các hồ sơ trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ Nông thôn mới và bàn giao đồng chí Nguyễn Xuân Công từ 

ngày 01/11/2021. 

Các chế độ chính sách được hưởng từ ngày 01/11/2021 

Tiếp nhận được thông báo yêu cầu các đồng chí phối hợp và thực hiện 

nghiêm túc./. 

Nơi nhận:                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                                    

- TT Đảng ủy – HĐND-UBND;                                                          CHỦ TỊCH 
- Các đ.c được phân công;                                                                               

- Lưu: VT.      
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