
UBND THÀNH PHỐ LÀO CAI 

PHÒNG NỘI VỤ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /NV-TCBM TP. Lào Cai, ngày  27  tháng 02 năm 2023 
V/v xin ý kiến vào dự thảo Quyết định 
Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức các phòng 
chuyên môn. 

 

 

            Kính gửi:  

- Các phòng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 
UBND thành phố Lào Cai; 

- Uỷ ban Nhân dân các xã, phường. 
 

 

Thực hiện trình tự xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Để có 

cơ sở ban hành Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của các phòng: Văn hoá – Thông tin, Tài Chính – Kế hoạch, Lao 

động – TB&XH thành phố. 

Phòng Nội vụ thành phố xin ý kiến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

phường tham gia góp ý cho bản dự thảo Quyết định quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc UBND 

thành phố Lào Cai. 

 (Có các bản dự thảo Quyết định  kèm theo) 

Các ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Phòng Nội vụ thành phố trước ngày 

06/3/2023 để tổng hợp trình UBND theo quy định./. 

  Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Cổng TTĐT TP 
- Lưu VT,TCBM. 

      TRƯỞNG PHÒNG 

          

 

              

 

    Trần Thái Học 
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