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THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ công chức Văn phòng – Thống kê 

 

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 công chức văn phòng thống kê 

như sau: 

1. Đồng chí Ngô Trí Huyền: 

a.  Công tác thống kê: Thực hiện đầy đủ các cuộc điều tra thống kê định 

kỳ hàng tháng, quý theo quy định của cấp trên và các các cuộc tổng điều tra. 

b.  Tổ chức họp, hội nghi: Thư ký ghi biên bản các cuộc họp tổng hợp các 

ý kiến, kết luận của chủ trì ban hành thông báo kết luận cuộc họp. Theo dõi 

chấm công cán bộ, công chức. 

c.  Kiêm công tác văn phòng Đảng ủy. 

2. Đồng chí: Nguyễn Thị Yến: 

a. Công tác cải cách hành chính: Thực hiện công tác cải cách hành 

chính theo hướng dẫn của phòng Nội vụ, UBND huyện Cẩm Xuyên, công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính, ISo. 

b. Công tác thi đua khen thưởng: thực hiện công tác thi đua khen 

thưởng hằng năm và đột xuất theo quy định 

c. Công tác văn thư lưu trữ: Tiếp nhận, vào sổ công văn đi đến qua hệ 

thống TDoffcee và qua đường bưu điện, quản lý  sổ sách, giấy tờ, quản lý con 

dấu của UBND, HĐND quản lý việc lập hồ sơ lưu trữ, biểu báo thống kê. Kiểm 

tra thể thức và ban hành các văn bản đi của UBND, HĐND xã, ký số các văn bản 

điện tử của UBND xã ban hành gửi đến các ngành liên quan. 

d. Công tác trực tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa: Nhận và 

trả kết quả trong giao dịch công việc giữa UBND với cơ quan, tổ chức và công 



dân theo cơ chế “một cửa”. Đồng thời thu và quản lý lệ phí tại bộ phận một của 

đúng theo quy định của pháp luật 

e. Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã 

tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị tài liệu phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của 

Hội đồng nhân dân xã 

f. Phối hợp với các ngành tổng hợp, thống kê kết quả thực hiện các 

chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật. 

g. Quản lý hồ sơ cán bộ công chức và thực hiện các chế độ chính sách 

về nâng lương, bảo hiểm, duyệt quỹ lương đối với cán bộ công chức. 

h. Phụ trách lĩnh vực bí mật nhà nước. 

Thời gian thực hiện từ ngày  01/12/2021 

Tiếp nhận được thông báo yêu cầu đồng chí Ngô Trí Huyền và đồng chí 

Nguyễn Thị Yến bàn giao hồ sơ có liên quan và thực hiện nghiêm túc./. 
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