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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chương trình công tác trọng tâm 

của UBND thành phố Nam Định năm 2023 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 19/12/2022 của Thành ủy Nam Định 

và Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND thành phố về nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Nam Định năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Nam 

Định về ban hành Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh Nam Định 

năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND thành 

phố ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Nam Định khóa XVII, nhiệm 

kỳ 2021-2026; 

Theo đề nghị của của Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố tại Văn 

bản số 57/TTr-VP ngày 21/02/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác trọng tâm 

của UBND thành phố Nam Định năm 2023 (có Phụ lục danh mục kèm theo). 

Điều 2. Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm của UBND thành phố, Thủ 

trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các phường, xã và các cơ quan, 

đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của cơ 

quan, đơn vị, địa phương mình để triển khai, tổ chức thực hiện 

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

  - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Thủ trưởng các phòng, 

ban, ngành, Chủ tịch UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực: Thành ủy; HĐND TP; 

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Như Điều 3; 

- CPVP, các VP; 

- Website TP; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Hưng 
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