
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẬU LỘC 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số           /UBND-VP 

V/v quán triệt, tổ chức thực 

hiện Quy chế làm việc của 

Chính phủ. 

            Hậu Lộc, ngày        tháng 8  năm 2022 

 
             

  Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, ngành, cơ quan đơn vị cấp huyện; 

  - UBND các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Công văn số 10986/UBND-THKH ngày 28 tháng 07 năm 2022 của 

UBND tỉnh Thanh Hoá về việc quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của 

Chính phủ (có văn bản gửi kèm theo). 

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, khẩn 

trương quán triệt, tổ chức thực hiện ngay Quy chế làm việc của Chính phủ đã được 

ban hành tại Nghị quyết số 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022, chấp hành nghiêm 

các quy định của Quy chế, nhất là việc đề cao trách nhiệm cá nhân và nêu gương 

của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi công vụ, tăng 

cường phân công, phân cấp, phân quyền, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều 

hành; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính để bảo đảm đạt kết quả cao 

nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong hoạt động chỉ đạo, 

điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và các phòng, ban, ngành, 

đơn vị, địa phương. Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của 

cơ quan, đơn vị, địa phương cho phù hợp với Quy chế làm việc của Chính phủ và 

Quy chế làm việc của UBND huyện. 

2. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, 

ban, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, căn cứ quy định hiện hành 

của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, khẩn trương nghiên cứu, 

tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBND huyện cho phù hợp với 

Quy chế làm việc của Chính phủ, của UBND tỉnh đáp ứng yêu cầu công tác chỉ 

đạo, điều hành./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên (để thực hiện);  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/c);  

 - Lưu: VT, VP (2).  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Liên  
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