
 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

            VĂN PHÒNG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

       Số:   14 /QĐ-VP                             Bình Thuận, ngày  05  tháng   02  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 cho các phòng, ban, 

 đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh.  

 

CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Căn cứ Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Thuận; 

Căn cứ Quyết định 141/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 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; Nghị quyết số 524/NQ-

HN.CCVC ngày 02/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về Nghị quyết Hội 

nghị công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh năm 2021;  

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng 

UBND tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 cho các phòng, ban, 

đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh như sau: 

(Kèm theo nhiệm vụ chủ yếu năm 2021) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức, Trưởng các phòng, ban, 

Giám đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

Nơi nhận:        CHÁNH VĂN PHÒNG 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh, Phó VP UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, HCTC, Đào (1).       
 

                            Lê Quang Vinh 
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