
UBND TỈNH BÌNH THUẬN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

          VĂN PHÒNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:  2929 / VP-HCTC                        Bình Thuận, ngày 01 tháng 7 năm 2022  
V/v đề nghị góp ý và đăng tải 

dự thảo Quyết định ban hành 

quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

 

   Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung tâm Thông tin tỉnh. 

       

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-VPCP ngày 02/5/2022 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn số 2008/UBND-

NCKSTTHC ngày 28/06/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2022.  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Thuận, thay thế Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 

31/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Để thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị: 

 - Các cơ quan, đơn vị, địa phương có ý kiến góp ý dự thảo Quyết định 

ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Văn bản góp ý đề nghị gửi về Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 21/7/2022. 

 - Trung tâm Thông tin tỉnh đăng tải dự thảo Quyết định trên Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận văn bản.  

(Kèm theo Dự thảo) 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh rất mong nhận được ý kiến góp ý của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương./. 

Nơi nhận:                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HCTC. Thành      

 

 

 

  Nguyễn Ngọc Nam           
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