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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 của các sở, ngành 

và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Tỉnh ủy, 

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an - ninh năm 2021; Nghị 

quyết số 38/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án 

phân bổ ngân sách tỉnh năm 2021; 

Theo đăng ký của các sở, ngành, địa phương và đề nghị của Chánh Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 của các sở, ngành và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố, cụ thể theo biểu nhiệm vụ đính kèm.  

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố căn cứ vào các nhiệm vụ được phê duyệt, chủ động triển khai thực 

hiện ngay từ đầu năm; tích cực phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời những 

khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả theo đúng tiến 

độ quy định. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm báo cáo tiến độ 

thực hiện để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời.              

Mức độ hoàn thành các nhiệm được giao là tiêu chí để đánh giá kết quả 

phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ các sở, ngành và địa phương và của 

người đứng đầu của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.         

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.          

Nơi nhận:                                                                 CHỦ TỊCH          
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;  

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;                                                                                                                                                    

- Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh;             
- Như điều 4;                                                                                                 

- Chánh Văn phòng, các PVP.UBND tỉnh;                                                  Nguyễn Ngọc Hai 
- Các phòng chuyên môn;                                                                                                                                                          

- Lưu: VT, TH Hùng                               
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