
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỘC CHÂU 

 

Số: 307/UBND-TP  
V/v xin ý kiến tham gia vào Dự thảo 

Quyết định của UBND huyện quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 
 

Mộc Châu, ngày 09 tháng 02 năm 2022 

                    

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Sơn La. 

                

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Nghị 

định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ 
quan chuyên môn thuôc huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh; Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; Nghị định số 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 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư 

số 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 

Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Quyết định số 08/2021/QĐ-
UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định về 

phân cấp quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự 
nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Thực hiện Công văn số 3491/UBND-VP ngày 31/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân huyện Mộc Châu về thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 

14/9/2020 của Chính phủ. Phòng Nội vụ huyện tham mưu xây dựng  Dự thảo 

Quyết định của UBND huyện Mộc Châu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Quyết định của UBND huyện trình ban 

hành, Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu xin ý kiến tham gia của Sở Tư pháp 
đối với Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 
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(Có dự thảo Quyết định gửi kèm) 

Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu trân trọng gửi Sở Tư pháp quan tâm 

cho ý kiến để Dự thảo Quyết định được hoàn chỉnh, ban hành kịp thời và đảm 
bảo theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận:     
- Như kính gửi; 
- Đ/c Chủ tịch UBND huyện; 
- Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện; 
- Lưu: VT, TP (5b).                                                                                               

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoa 
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