
UBND HUYỆN SỐP CỘP 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

Số:     /TNMT Sốp Cộp, ngày      tháng 4 năm 2021 

V/v xin ý kiến vào dự thảo Quyết định 

của UBND huyện Sốp Cộp về việc quy 

định tổ chức bộ máy, nhiệm vụ quyền 

hạn của phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Ban Tổ chức Huyện ủy; 

 - Thành viên UBND huyện Sốp Cộp; 

 - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND 

huyện Sốp Cộp; 

 - UBND các xã. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

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

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ qui 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của 

Chính phủ qui định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của 

liên bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc 

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và 

Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;  
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Thực hiện khoản 3 Công văn số 1233/UBND-NV ngày 22/3/2021 của 

Chủ tịch UBND huyện về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau khi giải thể 

phòng Y tế huyện Sốp Cộp. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định 

của UBND huyện Sốp Cộp về việc quy định tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn 

của phòng Tài nguyên và Môi trường đúng quy định tại Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 

37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014, Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 

của Chính phủ; Thông tư số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014. 

Thay thế 04/2015/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của UBND huyện Sốp Cộp về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. 

1. Để đảm bảo tính thống nhất trước khi báo cáo UBND huyện, phòng Tài 

nguyên và Môi trường đề nghị các đồng chí Thành viên UBND huyện; Thủ trưởng 

các các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã tham gia ý kiến vào xây dựng dự 

thảo Quyết định của UBND huyện về việc quy định tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, 

quyền hạn của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La (tài 

liệu được gửi kèm theo Công văn và được đăng tải tại Công thông tin điện tử của 

UBND huyện Sốp Cộp tại địa chỉ: https://sopcop.sonla.gov.vn) 

Ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị gửi về phòng Tài nguyên và Môi 

trường trước ngày 15/4/2021; 01 bản mềm gửi qua địa chỉ mail: 

tnmt.sopcop@sonla.gov.vn; điện thoại 02123.878.199.  

2. Đề nghị Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện đăng tải nội 

dung Công văn xin ý kiến của phòng Tài nguyên và Môi trường; dự thảo Quyết 

định UBND huyện trên Cổng thông tin điện tử của huyện để các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân tham gia đóng góp ý kiến. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công thổng tin điện tử UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

Vũ Triệu Phú 
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