UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

XÃ HÀ TAM
Số 29/QĐ-UBND

Hà Tam, ngày 16 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân xã Hà Tam,
nhiệm kỳ 2016-2021 (Sửa đổi, bổ sung)
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ TAM
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của
Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ,
công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách
ở cấp xã;
Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của
Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ về
việc Quy định số lượng Phó Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân và quy trình, thủ tục
bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Uỷ ban
nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về
công tác Văn Thư;
Căn cứ Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng
Chính phủ về việc Quy định chế độ hội họp trong hoạt động quản lý, điều hành
của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ
hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - thống kê xã,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc (Sửa đổi,
bổ sung) của Uỷ ban nhân dân xã Hà Tam, nhiệm kỳ 2016-2021. Gồm có 07
chương, 33 Điều.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 73/QĐ-UBND
ngày 07 tháng 11 năm 2016 của UBND xã Hà Tam và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê, cán bộ, công chức, người hoạt
động không chuyên trách thuộc UBND xã, Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn, các
cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với UBND xã chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- BTV Đảng uỷ, TT.HĐND xã;
- CT, PCT, Uỷ viên UBND xã;
- UBMTTQVN xã và các đoàn thể;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.
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