
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN IA H’DRAI 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /QĐ-UBND       Ia H’Drai, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH   

Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 

của Ủy ban nhân dân huyện  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI  
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND  ngày 29 tháng 8 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện 

Ia H’Drai nhiệm kỳ 2016-2021;  

Thực hiện Chương trình số 12-CTr-HU ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về công tác năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Nghị 

quyết số 48/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện 

khóa X về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân huyện; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

tâm năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, 

đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: 

a) Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà cơ quan, đơn vị chủ 

trì đảm bảo tiến độ, chất lượng; chuẩn bị hồ sơ trình đảm bảo đúng theo quy định 

của pháp luật, Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, Công văn số 

606/UBND-TH ngày 16/8/2019 về việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 

05/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện về chất lượng, hiệu quả và tiến độ, thời gian thực hiện nhiệm vụ. 

2. Chánh Văn phòng Huyện ủy-HĐND-UBND huyện, theo dõi chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: 
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a) Cụ thể hóa Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện vào chương trình công tác tháng, quý và kế hoạch làm việc của Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để tổ chức triển khai thực hiện. 

b) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan thực hiện nhiệm vụ được giao, hằng tháng, 

quý có đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện tại Phiên họp 

thường kỳ hằng tháng, quý để theo dõi, chỉ đạo. 

Điều 3. Các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.             

                             

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Ủy ban Mặt trận TQVN huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP và các PVP UBND huyện; 

- Lưu: VT-LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Anh Tuấn 
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