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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chương trình công tác năm 2023 

của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ   

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 1616/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND huyện 

Phong Thổ về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện 

Phong Thổ nhiệm kỳ 2021 - 2026;  

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

QUYẾT ĐỊNH: 

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

2022 của UBND huyện Phong Thổ (có chương trình chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Căn cứ Quyết định này, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm xây 

dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể đối với ngành, đơn vị và tổ chức 

triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Thời gian hoàn thành 

trước ngày 15/01/2023. 

2. Để nâng cao chất lượng các đề án, kế hoạch, báo cáo trình UBND 

huyện và chất lượng các hội nghị của UBND huyện, yêu cầu: Thủ trưởng các cơ 

quan được phân công chủ trì tham mưu chủ động phối hợp, chịu trách nhiệm về 

nội dung văn bản của đơn vị; các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai ngay từ 

đầu năm, bám sát văn bản, kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế của địa 

phương, khảo sát thực tế, thu thập thông tin, viết dự thảo,..... Đối với dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật, yêu cầu thực hiện theo đúng quy trình của Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện thường xuyên đôn đốc việc thực 

hiện chương trình công tác, theo dõi kết quả thực hiện chương trình công tác của 
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các cơ quan, báo cáo Lãnh đạo UBND huyện theo đúng quy chế làm việc của 

UBND huyện. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát trình 

UBND huyện quyết định điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác phù hợp với 

tình hình thực tiễn công việc, nhiệm vụ trong năm. 

Ghi chú: Các báo cáo sơ kết, tổng kết chuyên đề, tổng kết công tác 

ngành, lĩnh vực, kế hoạch kiểm tra các cơ quan, đơn vị soạn thảo trình đồng chí 

lãnh đạo UBND huyện phụ trách khối theo quy trình xử lý công việc thường 

xuyên (không đưa vào chương trình công tác này). Thời gian ghi trong chương 

trình công tác đối với từng nhiệm vụ nêu trên là thời hạn trình tại hội nghị hoặc 

trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt để tổ chức thực hiện và hoàn thành theo 

thời gian đã ghi hoặc trong năm 2023.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban, 

ngành huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT. Huyện uỷ, TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT. UBND huyện; 

- Thành viên UBND huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị huyện; 

- VP: V, C; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, C1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Bảo Trung 
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