
UBND HUYỆN SỐP CỘP 

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 123/PGD&ĐT 
V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật 

quy định chức năng, nhiệm vụ của 

phòng Giáo dục và Đào tạo 

Sốp Cộp, ngày 01 tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Thành viên UBND huyện Sốp Cộp; 

- Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện; 

- Các đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện. 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;  

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 “tham gia góp ý kiến xây dựng văn 

bản QPPL, thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản QPPL”. 

Thực hiện Công văn số 877/UBND-VP ngày 02/3/2021 của UBND huyện 

về việc tham mưu văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực giáo dục, phòng Giáo 

dục và Đào tạo đã dự thảo Quyết định của UBND huyện quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Để đảm bảo quy trình ban hành văn bản QPPL theo quy định của Luật, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo trân trọng gửi Thành viên UBND huyện, các cơ 

quan chuyên môn, đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện tham gia ý kiến 

vào bản dự thảo Quyết định của UBND huyện quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo (bản dự thảo được gửi kèm công văn 

này và đăng tải trên website của UBND huyện: https://sopcop.sonla.gov.vn).  

Đề nghị Thành viên UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, trường học 

trực thuộc UBND huyện nghiên cứu tham gia, gửi ý kiến tham gia về Phòng Giáo 

dục và Đào tạo trước ngày 06/4/2021 để tiếp thu, giải trình và báo cáo UBND 

huyện. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Phòng GDĐT; 

- Lưu: VT, CM THCS (Hào). 
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