
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:           /UBND-QS
V/v tiếp tục triển khai bố trí phòng 

làm việc cho Ban CHQS cấp xã

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

Tứ Kỳ, ngày         tháng 11 năm 2021 

Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã ...............................

Thực hiện công văn số 1257/UBND-BCHQS ngày 10 tháng 9 năm 2021 của 
UBND huyện Tứ Kỳ về quy hoạch, xây dựng trụ sở làm việc của Ban CHQS cấp 
xã.

Tuy nhiên qua báo cáo của UBND các xã, thị trấn hiện nay còn 09 đơn vị 
chưa bố trí được đủ phòng làm việc cho Ban CHQS cấp xã, gồm: Tân Kỳ, Quang 
Phục, Đại Hợp, thị trấn Tứ Kỳ, Minh Đức, Bình Lãng, An Thanh, Cộng Lạc, Hà 
Kỳ. Đặc biệt Ban CHQS xã Hà Kỳ còn làm việc chung với Đài phát thanh của xã. 
Do đó ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả làm việc của Ban CHQS các xã, thị 
trấn; công tác huấn luyện, hoạt động của lực lượng Dân quân; công tác quản lý vũ 
khí, trang bị đạn dược có nguy cơ mất an toàn cao.

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn nêu trên phải bố trí đủ 02 
phòng làm việc cho Ban CHQS cấp xã theo đúng Công văn số 2483/UBND-VP 
ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tham mưu triển khai xây dựng trụ 
sở làm việc của Ban CHQS cấp xã.

Nhận được công văn yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc 
và báo cáo kết quả về Thường trực huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện (Ban 
CHQS huyện) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban CHQS huyện (để tổng hợp);
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Vũ Thị Hà
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