
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ LANG 

 

Số:           /UBND-NV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Hạ Lang, ngày      tháng 8 năm 2022 

V/v tổ chức quán triệt, phổ biến 

Quy chế làm việc của Chính phủ 
 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1869/UBND-TH ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quy chế làm việc 

của Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung công 

việc như sau: 

1. Tổ chức quán triệt và phổ biến Quy chế làm việc của Chính phủ đến 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. 

2. Văn phòng HĐND – UBND huyện đăng tải toàn bộ Công văn số 

1869/UBND-TH ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng và Nghị định số 

39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ về Quy chế làm việc của Chính 

phủ lên Trang Thông tin điện tử của huyện. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn UBND các xã, thị trấn đăng tải 

toàn bộ Công văn số 1869/UBND-TH ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh Cao 

Bằng và Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ về Quy 

chế làm việc của Chính phủ lên Trang Thông tin điện tử của các xã, thị trấn; 

thực hiện theo dõi việc triển khai thực hiện của UBND các xã, thị trấn. 

Căn cứ nội dung Công văn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, 

thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Huy 
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