
UBND TỈNH SƠN LA 

VĂN PHÒNG 

Số:            /VPUB-NC 

V/v đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo 
Quyết định của UBND tỉnh ban hành 

kèm theo Quy chế làm việc của UBND 
tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Sơn La, ngày           tháng        năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Văn phòng tỉnh ủy và các cơ quan giúp việc tỉnh ủy; 
 - Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; 

 - Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 
 - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

 - Bảo hiểm Xã hội tỉnh; 
 - UBND các huyện, thành phố; 

 - Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh. 

 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015; Công văn số 1290/UBND-NC ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh về việc 

cho chủ trương xây dựng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm 
việc của Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Để đảm bảo tính 

thống nhất trước khi trình phiên họp UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị: 

1. Các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy 

chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 gửi về Văn 
phòng UBND tỉnh trước ngày 08/6/2019; 01 bản gửi qua địa chỉ mail: 

hieptx.vpubnd@sonla.gov.vn (có dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc 
của UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 gửi kèm theo). 

2. Đề nghị Trung tâm thông tin, Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn dự 
thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XV, 

nhiệm kỳ 2021-2026 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đến ngày 01/7/2021 để các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT, NC, Hiệp(20b). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 

 
 

Nguyễn Huy Anh 



2 
 

 


		2021-06-01T09:18:51+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-01T10:02:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Văn phòng Ủy ban nhân dân<vpub@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-01T10:02:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Văn phòng Ủy ban nhân dân<vpub@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-01T10:02:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Văn phòng Ủy ban nhân dân<vpub@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-01T10:02:13+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Văn phòng Ủy ban nhân dân<vpub@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




