
UBND HUYỆN MỸ XUYÊN 

PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN 

 

Số: 93/VHTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mỹ Xuyên, ngày 18 tháng 11 năm 2021 

V/v  lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện Mỹ Xuyên 

 

 

Kính gửi:  

  - Các phòng, ban ngành; 

  - UBND các xã, thị trấn, 

  - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Xuyên. 

 

Căn cứ Công văn số 73/TP ngày 09/9/2021 của Phòng Tư pháp huyện Mỹ 

Xuyên về việc hướng dẫn công tác dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của 

UBND huyện. 

Căn cứ Công văn số 889/UBND-VP ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Mỹ Xuyên về phân công soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND huyện. 

 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mỹ Xuyên xây dựng và chỉnh lý hoàn 

thiện dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mỹ Xuyên. Để đảm bảo 

quy trình theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Mỹ Xuyên gửi đến các cơ quan, đơn vị Tờ trình và dự thảo 

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mỹ Xuyên (dự thảo lần 2). 

(Đính kèm dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mỹ Xuyên) 

Phòng Văn hóa và Thông tin rất mong nhận được sự đóng góp của các cơ 

quan, đơn vị. Các ý kiến đóng góp xin gửi bằng văn bản về phòng Văn hóa và 

Thông tin đến hết ngày 26/11/2021. Sau thời gian nêu trên, các cơ quan, đơn vị 

không có phản hồi xem như thống nhất với dự thảo Quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Đắc Cẩm Tú 
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