
UBND HUYỆN BẢO LÂM 

VĂN PHÒNG HĐND&UBND 

 

Số:           /VP 
V/v đề nghị góp ý vào dự thảo 

Quy chế làm việc của UBND 

huyện nhiệm kỳ 2021 - 2025 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bảo Lâm, ngày          tháng 01 năm 2021 

 

 

                   Kính gửi:  

   - Các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện; 

          - Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện. 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của UBND huyện Bảo Lâm. 

Theo đó, Lãnh đạo UBND huyện giao Văn phòng HĐND & UBND huyện xây 

dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm 

kỳ 2021 - 2025. 

Văn phòng HĐND & UBND huyện đã xây dựng xong Dự thảo Quyết định 

và Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2025, để đảm 

bảo đầy đủ các nội dung và được triển khai có hiệu quả, đề nghị các Uỷ viên 

UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện nghiên cứu, 

tham gia ý kiến vào bản dự thảo. 

Các ý kiến đóng góp xin được gửi về Văn phòng HĐND & UBND huyện 

trước ngày 06/02/2021 để tổng hợp, hoàn chỉnh trình lãnh đạo UBND huyện.  

Sau thời gian trên, nếu các Uỷ viên UBND huyện, Lãnh đạo các phòng, 

ban không có ý kiến góp ý thì được hiểu là nhất trí với nội dung dự thảo. 

(Gửi kèm Dự thảo Quyết định và Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm 

kỳ 2021 - 2025). 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Bận 
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