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UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BÁT XÁT

Số: 01/2015/QĐ-UBND          

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

Bát Xát, ngày 25 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của bản Quy chế làm việc ban hành kèm theo  

Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân dân 
huyện Bát Xát về Quy chế làm việc của UBND huyện Bát Xát 

 nhiệm kỳ 2011-2016 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÁT XÁT

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2014;
Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16/01/2009 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 
của UBND huyện, quận, phường nơi không có tổ chức HĐND huyện, quận, phường;

Căn cứ Quyết định số 75/2006/QĐ-TTg ngày 12/4/2006 của Thủ tướng Chính 
phủ về ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của UBND huyện 
Bát Xát;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND huyện,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, b khoản 2 Điều 4 trong bản Quy chế làm việc 
ban hành kèm theo Quyết định số 06/2014/ QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của Ủy ban 
nhân dân huyện Bát Xát về Quy chế làm việc của UBND huyện Bát Xát nhiệm kỳ 
2011 - 2016, cụ thể:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm a khoản 2 Điều 4 như sau:
“Một Phó chủ tịch UBND huyện giúp Chủ tịch UBND huyện trực tiếp phụ 

trách khối xây dựng, thương mại, tổng hợp bao gồm: Kế hoạch ngắn hạn, thương 
mại, quản lý nhà nước về công tác xây dựng, giao thông, công nghiệp và tiểu thủ 
công nghiệp, khoa học - công nghệ, kinh tế cửa khẩu, công tác quản lý thị trường, 
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chống buôn lậu và gian lận thương mại, công tác an toàn giao thông, phát triển 
doanh nghiệp, tín dụng ngân hàng, công nghệ thông tin, du lịch, công tác phòng 
chống bão lũ, và tìm kiếm cứu nạn, đền bù giải phóng mặt bằng các công trình do 
huyện làm chủ đầu tư, ký giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình nhà ở riêng 
lẻ trên địa bàn huyện”.

2. Sửa đổi, bổ xung Điểm b khoản 2 Điều 4 như sau:
“Một Phó chủ tịch UBND huyện giúp Chủ tịch UBND huyện trực tiếp phụ trách 

khối nông, lâm nghiệp gồm các lĩnh vực công tác: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy 
lợi, thủy sản, các thành phần kinh tế (kinh tế cá thể, hợp tác xã), môi trường, công 
tác dân tộc, tôn giáo, các chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn, đền bù giải 
phóng mặt bằng các công trình không phải do huyện đầu tư”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày ký. Các nội dung khác trong 
bản Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 
25/11/2014 của UBND huyện Bát Xát giữ nguyên không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND huyện, các Thành viên UBND huyện, Thủ 
trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện và các ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND 
các xã, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Đăng Khoa


