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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tư do - Hạnh phúc
Triệu Phong, ngày 07 tháng 7 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày 03
tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết 725/2009/NQ-UBTVQH12, ngày 16 tháng 01 năm 2009 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ðiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HðND, UBND
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy ñịnh nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ
máy của UBND huyện, quận, phường, nơi không tổ chức HðND huyện, quận,
phường;
Căn cứ Nghị ñịnh số 107/2004/Nð-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính
phủ Quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp và Nghị
ñịnh số 27/2009/Nð-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 Sửa ñổi, bổ sung Nghị ñịnh số
107/2004/Nð-CP;
Căn cứ Quyết ñịnh số 75/2006/Qð-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2006 của Thủ
tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh;
Theo ñề nghị của Chánh Văn phòng UBND và Trưởng phòng Tư pháp huyện,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo quyết ñịnh này bản Quy chế làm việc của UBND
huyện gồm 07 Chương, 32 ðiều.
ðiều 2. Chánh Văn phòng UBND huyện có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan
chuyên môn thuộc huyện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có mối quan hệ làm việc với
UBND huyện thực hiện quy chế này.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết
ñịnh số 1021/2006/Qð-UBND ngày 02/8/2006 của UBND huyện Triệu Phong Ban
hành Quy chế làm việc của UBND huyện.
Chánh Văn phòng UBND, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND
huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết ñịnh này./.
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