
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SÌN HỒ 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Sìn Hồ, ngày         tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chương trình công tác của UBND huyện năm 2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÌN HỒ 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND 

huyện Sìn Hồ về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 

2016-2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác của 

UBND huyện Sìn Hồ năm 2021 (Có Chương trình chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Căn cứ Chương trình công tác năm 2021 của UBND huyện, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng kế hoạch, chương trình công tác 

cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; các Thành viên Ủy ban nhân 

dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- TT. Huyện ủy (B/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng Văn Liệt 
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