
UBND HUYỆN CHI LĂNG 

 PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số: 204/TNMT 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên 

chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Chi Lăng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chi Lăng, ngày 06 tháng 8 năm 2021 

Kính gửi:  

- Các Ban xây dựng đảng; UBKT Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy; 

- Ban Pháp chế; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; 

- UB MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Công an huyện; Ban chỉ huy Quân sự huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

  

Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại kỳ họp Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch UBND huyện ngày 03/8/2021 về việc xây dựng Quyết định quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện Chi Lăng.  

Đến hiện tại, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã hoàn thành dự 

thảo hồ sơ trình UBND huyện ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Chi Lăng. Để đảm bảo tính đúng đắn, chính xác, khả thi của Quyết định và đúng 

quy định phát luật, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kính đề nghị Các 

Ban xây dựng đảng, UBKT Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, UB MTTQ Việt Nam 

huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự 

huyện, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND các 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện góp ý đối với dự thảo:  

- Tờ trình của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện về việc 

ban hành quy định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên 

chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi Lăng; 

- Quyết định của UBND huyện ban hành quy định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Chi Lăng; 

- Quy định ban hành kèm theo Quyết định của UBND huyện ban hành 

quy định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi Lăng. 

Việc lấy ý kiến được thực hiện trong thời gian 07 ngày kể từ ngày 09 

tháng 8 năm 2021. Ý kiến của quý cơ quan, tổ chức, đơn vị lập thành văn bản 

gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trước ngày 18/8/2021 để tổng 

hợp, tiếp thu, giải trình. Trước ngày 18/8/2021, Phòng Tài nguyên và Môi 
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trường huyện không nhận được văn bản của cơ quan, tổ chức, đơn vị thì coi như 

đồng ý với nội dung dự thảo (có dự thảo văn bản gửi kèm theo Công văn này trên 

phần mềm VNPT-iOffice). 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trân trọng đề nghị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện; 

- Lưu: TNMT, LAT.    

 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tùng 
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