
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN HÀM TÂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1392/QĐ-UBND Hàm Tân, ngày 20 tháng 7 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM TÂN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ 

chức chính quyền địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 75/2006/QĐ-TTg ngày 12/4/2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế làm việc của Ủy ban 

nhân dân huyện Hàm Tân nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các cơ quan trực thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ban hành Quy chế làm việc 

cụ thể của cơ quan mình phù hợp với Quy chế này và các quy định của Nhà 

nước có liên quan. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm đôn đốc, kiểm 

tra việc thực hiện Quy chế này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và Ủy viên UBND 

huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các cơ quan trực thuộc UBND 

huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn 

cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; 

- Các cơ quan thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện;  

- UBMTTQVN huyện và các Đoàn thể huyện; 

- Chánh, các Phó VP. HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, Bảo (51b)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

       

 

 

Văn Quý Ngọc 
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