
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số: 1073/UBND-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày 17 tháng 10 năm 2019 

V/v đăng ký nội dung đưa vào Chương 

trình làm việc của UBND huyện, Huyện 

ủy, BTV Huyện ủy, UBND tỉnh, Tỉnh ủy, 

BTV Tỉnh ủy năm 2020 

 

                                      Kính gửi:  

- Các phòng trực thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 1176-CV/HU ngày 07 tháng 10 năm 2019 của 

Huyện ủy Văn Quan về việc đăng ký nội dung để đưa vào chương trình làm việc 

của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 

2020; Quyết định số 4436/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2016 của UBND 

huyện Văn Quan ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Văn 

Quan nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Để xây dựng Chương trình làm việc năm 2020 của UBND huyện, Chủ tịch 

UBND huyện giao các phòng trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn xây 

dựng Chương trình làm việc năm 2020 gửi về UBND huyện (qua Văn phòng 

HĐND và UBND huyện) chậm nhất ngày 23/10/2019. 

(Lưu ý: Trong Chương trình làm việc năm 2020 của các đơn vị ghi cụ thể 

các văn bản cần trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành 

hoặc trình Hội đồng nhân dân huyện, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND 

tỉnh, Tỉnh ủy ban hành trong năm 2020. Các văn bản trong Chương trình công tác 

phải ghi rõ số thứ tự, tên, nội dung chính, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời 

gian trình). 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng trực thuộc, UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- CVP HĐND & UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 

 


