
UBND HUYỆN MAI SƠN 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG 

 

Số: 93/KTHT 

V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo 

Quyết định ban hành Quy định vị trí, 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu 

tổ chức và biên chế của Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng huyện Mai Sơn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                 Mai Sơn, ngày 02 tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi: - Các phòng chuyên thuộc UBND huyện; 

- Ban QLDA ĐTXD - TĐC huyện Mai Sơn; 

- Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mai Sơn; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 

ngày 22/6/2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

Để có cơ sở trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện Mai Sơn theo đúng trình tự quy định. Phòng Kinh tế và Hạ tầng gửi dự thảo 

“Quyết định ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ 

chức và biên chế của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mai Sơn” đến các phòng, ban, 

đơn vị của huyện và UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, tham gia góp ý đối với dự 

thảo nêu trên (Có dự thảo kèm theo Công văn). 

Văn bản góp ý xin gửi về Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mai Sơn trước 

ngày 15/11/2022. Phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ tổng hợp gửi UBND huyện xem xét 

Quyết định ban hành. 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mai Sơn mong nhận được sự phối hợp của 

các cơ quan đơn vị./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu phòng. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh An 
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