
UBND HUYỆN QUẢNG HÒA 

PHÒNG NỘI VỤ 

 

Số:            /CV-NV 
V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết 

định ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của 

Phòng Nội vụ huyện Quảng Hòa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Quảng Hòa, ngày      tháng 11 năm 2021 

 

                   

 Kính gửi:  

   - Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng; 

                               - Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp. 

 
 

Căn cứ 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; 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;  

Thực hiện Công văn số 2201/SNV-CCHC&TCBM ngày 24/9/2021 của Sở 

Nội vụ tỉnh Cao Bằng về việc rà soát, xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị; 

Thực hiện Công văn số 1367/UBND-NV ngày 15/11/2021 của UBND 

huyện Quảng Hòa về việc rà soát, xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn; 

Phòng Nội vụ huyện Quảng Hòa đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ huyện 

Quảng Hòa. Để Quyết định được hoàn thiện và sát với thực tiễn trong quá trình 

triển khai, tổ chức thực hiện, Phòng Nội vụ huyện Quảng Hòa kính đề nghị các 

cơ quan, đơn vị tham gia góp ý kiến dự thảo nêu trên. Văn bản góp ý gửi về 

Phòng Nội vụ trước ngày 10 tháng 12 năm 2021 để tổng hợp, hoàn thiện (Có 

dự thảo Quyết định kèm theo). 

 
 

Nơi nhận 

- Như trên; 

- Lưu: NV. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Oanh 
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