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Quyết định ban hành Quy chế làm 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tánh Linh, ngày  22 tháng 11 năm 2021 

 

 

Kính gửi: - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 75/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2006 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 

09 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ họp trong 

hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc giao 

Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định 

ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh. Văn phòng 

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đã dự thảo Quyết định ban hành 

Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh gửi các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn để nghiên cứu, tham gia góp ý 

(có gửi kèm theo dự thảo Quyết định). 

Kính đề nghị các cơ quan quan tâm, phối hợp thực hiện, gửi ý kiến góp ý 

bằng văn bản về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 30/11/2021 để 

tổng hợp, trình UBND huyện./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- TT. UBMTTQ Việt Nam huyện;  

- CT, PCT. UBND huyện; 

- CVP, PCVP. HĐND và UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử Tánh Linh; 

- Lưu: VT, NC (       b).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Đào Ngọc Hoài 
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