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Số:        /QĐ-UBND Quyết Tiến, ngày      tháng  12  năm 2020 
               

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu  

kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2021 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG QUYẾT TIẾN 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số  1631/QĐ-UBND, ngày 16/12/2020 của UBND thành phố 

Lai Châu Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 18/12/2020 của BCH Đảng bộ 

phường về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số  62/NQ-HĐND, ngày 24/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân phường Quyết Tiến về Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN 

năm 2021. 

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng – Thống kê phường, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Giao nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - xã 

hội năm 2021 (Có biểu kèm theo).   

Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, bộ phận chuyên 

môn và tổ dân phố trên địa bàn phường Quyết Tiến tham mưu tổ chức thực hiện 

các chỉ tiêu cụ thể như sau: 

- Các chỉ tiêu theo biểu 01 và biểu 02: giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

phường chỉ triển khai; công chức ĐC-XD, thú y viên và các tổ dân phố tham mưu 

và thực hiện 

- Các chỉ tiêu theo biểu 03: giao đồng chí Chủ tịch UBND phường chỉ đạo; 

công chức Văn phòng - thống kê và các tổ dân phố tham mưu và thực hiện. 

- Các chỉ tiêu theo biểu 04 và 07 : giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường 

chỉ đạo, công chức VHXH phụ trách lĩnh vực LĐTB&XH và các tổ dân phố tham 

mưu và thực hiện. 

- Các chỉ tiêu theo biểu 05, 06 và 08: giao đồng chí PCT UBND phường chỉ 

đạo, công chức VHXH phụ trách lĩnh vực thông tin tuyên truyền, thể dục, thể thao 

và các tổ dân phố tham mưu và thực hiện. 

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch giao, các cơ quan, ban ngành, các đơn vị tổ 

dân phố có trách nhiệm triển khai thực hiện. 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên UBND, Công 

chức phường, các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (b/c); 

- Phòng Tài chính - kế hoạch thành phố; 

- Phòng Kinh tế thành phố; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND,UBND phường;      

- Như Điều 3; 

- Các ban ngành, đoàn thể phường; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tạ Tiểu Tần 
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