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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế làm việc của  

Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ  2016 - 2021 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền điạ phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 02 năm 2020 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và 
đổi tên các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Nghi ̣ điṇh 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy 
điṇh chi tiết môṭ số điều và biêṇ pháp thi hành Luâṭ ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

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; 

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 Trùng Khánh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

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

định số 85/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND huyện Trùng Khánh. 

Điều 3. Chủ tic̣h, các Phó Chủ tic̣h, Uỷ viên UBND, Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND, Trưởng phòng Nôị vu ̣huyêṇ, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (t/h); 

- TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c);     

- Sở Tư pháp; Sở Nội vụ;     

- TT: Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; 

- Công báo tỉnh;    

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Các đoàn thể, cơ quan, đơn vi ̣, các xã, thi ̣ trấn; 

- Lưu: VT.                                          

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trịnh Trường Huy 
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