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CÔNG BÁO/Số 06/Ngày 03-02-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 105/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 19 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
_______________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;
Căn cứ Kết luận số 15-KL/TU ngày 11/12/2020 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2
(khóa XI) về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và phương hướng
nhiệm vụ năm 2021;
Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh khóa
IX, kỳ họp thứ 18 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;
Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế
hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh về
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số
32/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2021
của UBND tỉnh.
Điều 2. Căn cứ Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh, Thủ trưởng
các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan liên quan, Chủ tịch
UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình
công tác cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương, triển khai thực hiện nhằm hoàn
thành chương trình, kế hoạch năm 2021.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

