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CÔNG BÁO

Số 79 - 25 - 11 - 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN DĨ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:12/2009/Qð-UBND

Dĩ An, ngày 19 tháng 11 năm 2009

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Sửa ñổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBND huyện
nhiệm kỳ 2004 – 2011 ban hành kèm theo
Quyết ñịnh số 04/2008/Qð-UBND ngày 24/6/2008 của UBND huyện Dĩ An
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 107/2004/Nð-CP ngày 02/4/2004 của Chính phủ quy
ñịnh số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp;
Căn cứ Quyết ñịnh số 75/2006/Qð-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2006 của Thủ
tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND huyện, quận,
thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết ñịnh số 4458 và 4459/Qð-UBND ngày 12/10/2009 của Chủ
tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch và
Ủy viên UBND huyện Dĩ An nhiệm kỳ 2004 – 2011;
Xét ñề nghị của Chánh Văn phòng HðND-UBND huyện,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Chỉnh sửa, bổ sung một số ñiều của Quy chế làm việc của Ủy ban
nhân dân huyện nhiệm kỳ 2004 – 2011 như sau:
1. ðiều 4. Phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thành viên
UBND huyện ñược sửa ñổi như sau:
- Chủ tịch UBND huyện: chịu trách nhiệm lãnh ñạo, quản lý chung mọi mặt
hoạt ñộng và công tác của UBND huyện. Trực tiếp ñiều hành công việc của khối nội
chính; giải quyết ñơn thư khiếu nại, tố cáo; quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội; ngân sách nhà nước và chống tham nhũng; tổ chức bộ máy và cán bộ, cải
cách hành chính; an toàn giao thông; công tác ñối ngoại.
Chỉ ñạo trực tiếp các cơ quan: Tư pháp, Thanh tra, Nội vụ, Tài chính – Kế
hoạch và UBND thị trấn Dĩ An.
Phối hợp ngành dọc theo dõi và chỉ ñạo các cơ quan: Công an huyện, Ban chỉ
huy Quân sự huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Thi hành án dân
sự.

