
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:          /UBND-TH  Lào Cai, ngày      tháng      năm 2020 
   

V/v đăng ký đề án, kế hoạch, 

văn bản, nội dung thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm để đưa vào 

chương trình công tác của 

UBND tỉnh năm 2021 
  

 

      Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; BCH Bộ 

đội biên phòng tỉnh. 
 

 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong đó 

để xây dựng dự thảo Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021, Chủ tịch 

UBND tỉnh  có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, địa 

bàn quản lý được giao, nghiên cứu, đề xuất đăng ký danh mục đề án, kế hoạch, văn 

bản, nội dung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cần trình UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh để  đưa vào Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh. Các cơ 

quan tổng hợp, gửi bằng văn bản (Theo mẫu biểu đính kèm) về Sở Kế hoạch và 

Đầu tư trước ngày 10/12/2020. 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, xây dựng dự thảo Chương trình công 

tác của UBND tỉnh năm 2021, gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/12/2020. 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo nêu trên, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện./. 
 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- TT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Các Chuyên viên; 
- Lưu VT, TH1,2,3. 

 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phan Quốc Nghĩa 
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