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UBND HUYỆN SỐP CỘP 

VĂN PHÒNG HĐND-UBND 

 

Số:        /VP 

V/v xin ý tham gia vào dự thảo 

Quyết định quy định tổ chức 
bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Văn phòng HĐND-UBND huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sốp Cộp, ngày       tháng 4 năm 2021 

 
Kính gửi: 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã. 

 
                                                 

Thực hiện Công văn số 1233/UBND-NV ngày 22/3/2021 của UBND huyện 

Sốp Cộp về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau khi giải thể Phòng Y tế huyện 
Sốp Cộp; 

Để đảm bảo các quy định trình trình UBND huyện ban hành Quyết định quy 
định tổ chức bộ máy, nhiệm vụ quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Uỷ ban nhân huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị; 
UBND các xã nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định tổ 

chức bộ máy, nhiệm vụ quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 
nhân huyện cụ thể như sau: 

(Có dự thảo Quyết định và Quy định kèm theo và đăng tải trên Cổng thông 
tin điện tử của huyện: https://sopcop.sonla.gov.vn). 

Ý kiến tham gia đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã có ý kiến bằng 
văn bản gửi về Văn phòng HĐND-UBND chậm nhất ngày 16/4/2021. 

Nếu quá thời gian trên Văn phòng không nhận được ý kiến tham gia thì 

được hiểu là nhất trí với dự thảo văn bản. 

Văn phòng HĐND-UBND huyện trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã phối hợp thực hiện./. 
 

  Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Như trên; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT, Luân. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

 
Trần Văn Đại 
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