
UBND HUYỆN BẮC YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 228 /PNV 

 

 

Bắc Yên, ngày 24 tháng 6 năm 2021 
 

Về việc xin ý kiến tham gia vào dự 
thảo Quyết định bãi bỏ một số 

Quyết định quy phạm pháp luật 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

ngành Nội vụ 

 
 

 
 

Kính gửi:  

 - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 
 - Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1135/SNV-TTr ngày 22/6/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn 
La V/v đề nghị đăng tải và xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định bãi bỏ một 

số Quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ. 

Để có cơ sở tham mưu cho UBND huyện tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ tỉnh 

Sơn La. Phòng Nội vụ huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển 
khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình trình phiên họp UBND tỉnh và dự 
thảo Quyết định của UBND tỉnh về bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ. 

(Có hồ sơ dự thảo kèm theo) 

2. Văn bản tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị gửi về Phòng Nội vụ chậm 

nhất ngày 06/7/2021 qua địa chỉ mail: noivubacyen@gmail.com hoặc gửi trên hệ 
thống phần mềm VNPT ioffice để tổng hợp gửi Sở Nội vụ. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực 
hiện./. 

ơ 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, NV. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG  

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

Hà Tùng Mậu 
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