
      UBND HUYỆN MỸ XUYÊN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
              Số: 98 /TNMT 

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 Tài 

nguyên và Môi trường huyện Mỹ Xuyên 

 

 

     Mỹ Xuyên, ngày 23 tháng 8 năm 2021 

 

 

 

 

Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng; 

- Văn phòng Huyện ủy Mỹ Xuyên; 

- Các Phòng, ban ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn, huyện Mỹ Xuyên. 

 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Thực hiện Công văn số: 617/UBND-VP, ngày 10/8/2021 của UBND 

huyện về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Đặng Văn Phương, Chủ 

tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện xây 

dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ Quyết định quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị theo 

Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 

năm 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. 

Căn cứ sự chỉ đạo trên; Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự 

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

tổ chức của đơn vị. Theo trình tự, thủ tục của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015; nhằm hoàn thiện dự thảo Quyết định, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường lấy ý kiến đóng góp của các Sở, Ban ngành và UBND các xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện đối với dự thảo Quyết định nêu trên. 

Hình thức góp ý bằng văn bản hoặc chỉnh sửa trực tiếp lên dự thảo Quyết 

định và gửi lại cho Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 09/9/2021.   

Vì nhiệm vụ chung, rất mong sự phối hợp, quan tâm, đóng góp của thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có đóng góp ý 

kiến bằng văn bản gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường để đơn vị tổng hợp, 

hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, trình UBND huyện ban hành theo quy định. Cơ 



quan, đơn vị nào không có văn bản đóng góp ý kiến gửi về Phòng Tài nguyên và 

Môi trường trước ngày 09/9/2021 thì xem như thống nhất với nội dung của dự 

thảo Quyết định./. 

*. Đính kèm: dự thảo Quyết định và các văn bản liên quan. 

Nơi nhận:                TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên;          
- Lưu: VT. 

 

 

 

 

           

                                               Ngô Minh Luân 

 
   

 

  


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-23T14:19:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ngô Minh Luân<nmluan@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-23T14:26:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phòng Tài nguyên và Môi trường<phongtnmt.huyenmx@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




