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Kính gửi: UBND huyện Mộc Châu 

 

Ngày 15/4/2022, Sở Tư pháp nhận được Công văn số  1051/UBND-TP của 

UBND huyện Mộc Châu về việc xin ý kiến tham gia vào các dự thảo Quyết định 

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

các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Mộc Châu, sau khi nghiên cứu nội 

dung dự thảo, Sở Tư pháp có ý kiến như sau: 

1. Về thẩm quyền ban hành văn bản: dự thảo các Quyết định được xây 

dựng phù hợp với thẩm quyền được giao theo quy định tại 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 và các thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

2. Về nội dung các dự thảo văn bản: 

Đề nghị UBND huyện Mộc Châu nghiên cứu, xem xét một số nội dung sau: 

- Đối với 03 dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính - Kế hoạch; Văn hóa & Thông tin 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, hiện nay các thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của các cơ quan chuyên môn trên đang còn hiệu lực và chưa được thay 

thế bằng các thông tư mới, do đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng 

chuyên môn trên vẫn giữ nguyên như các quyết định hiện hành. Vì vậy, đề nghị 

UBND huyện Mộc Châu không ban hành văn bản thay thế về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của các Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính - Kế 

hoạch; Văn hóa & Thông tin. Đối với nội dung về cơ cấu tổ chức của các phong 

chuyên môn trên, đề nghị UBND huyện Mộc Châu nghiên cứu nội dung quy định tại 

Điều 11 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ được sửa đổi 

bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của 

Chính phủ, đồng thời xin ý kiến của Sở Nội vụ trước khi ban hành. 



- Đối với nội dung dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Mộc Châu, dự thảo 

căn cứ vào Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của liên 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng y 

tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tuy nhiên, hiện nay 

Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV đã được thay thế bằng Thông tư số 

37/2021/TT-BTY ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, đề nghị 

UBND huyên Mộc Châu căn cứ vào Thông tư số 37/2021/TT-BTY, để quy định 

các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý về Y tế, đồng thời ra soát lại toàn bộ 

các nội dung quy định về lĩnh vực Y tế trong dự thảo để đảm bảo phù hợp với quy 

định tại Thông tư số 37/2021/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Đối với dự thảo Quyết định định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mộc Châu để nghị bỏ từ 

cấp huyện trong dự thảo. Vì, nội dung dự thảo quy định cụ thể cho phòng chuyên 

môn thuộc UBND huyện Mộc Châu. 

Trên đây là ý kiến tham gia của Sở Tư pháp, đề nghị UBND huyện Mộc 

Châu nghiên cứu, xem xét./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL (Hiệp). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 
Quàng Văn Hùng 
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