
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hữu Lũng, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân 

 huyện Hữu Lũng nhiệm kỳ 2021 – 2026 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỮU LŨNG 

 

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 22/11/2019;  

 Căn cứ Quyết định số 75/2006/QĐ-TTg ngày 12/4/2006 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 19/10/2018 

của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều 

hành của cơ quan thuộc hệ thống quản lý nhà nước; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

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

nhân dân huyện Hữu Lũng nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

   Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 4699/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Ủy ban nhân dân huyện 

ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021.  

 Điều 3. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Thủ 

trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:     
- UBND tỉnh;  

- Sở Nội vụ; 

- TT. Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và các đoàn thể; 

- Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

- CA, TAND, VKSND huyện; 

- HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- C, PVP HĐND & UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu VT.                               

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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