
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUỲNH NHAI 

 

Số: 2886/UBND-TP 

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 

25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 

của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 

số 2665/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 

của UBND tỉnh Sơn La 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quỳnh Nhai, ngày 28 tháng 12 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 
 

 

Thực hiện Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi 

thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Công  văn số 4955/UBND-NC ngày 

22/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 

25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND 

huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã tổ chức quán triệt, triển khai thực 

hiện các nội dung tại Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của 

Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác 

bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

 (Có Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg và Quyết định số 2665/QĐ-UBND  

gửi kèm). 

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin: Thực hiện việc đăng tải Quyết định 

số 25/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2665/QĐ-

UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La lên Cổng thông tin điện tử của huyện 

(mục Tiếp cận thông tin) tại địa chỉ https://quynhnhai.sonla.gov.vn. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã 

nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TP(Hương), 11b. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Lò Thanh Thủy 

 

https://quynhnhai.sonla.gov.vn./
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