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V/v tham gia góp ý dự thảo
Tờ trình và dự thảo Quyết định
Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Phòng Nội vụ

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số Điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; Nghị định
số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 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; Nghị
định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ
chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 5/2021/TT-BNV ngày ngày 12/8/2021 của Bộ Nội vụ về
việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo đúng quy định
(sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 01/10/2021);
Căn cứ Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định quản lý công tác nội vụ thuộc tỉnh Gia
Lai;
Thực hiện Văn bản số 1449/UBND-NV ngày 31/8/2021 của Ủy ban nhân dân
huyện về việc giao nhiệm vụ soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật liên
quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên
môn thuộc UBND huyện.
Phòng Nội vụ đã xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định Quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thay thế Quyết
định số Quyết định 05/2015/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của Ủy ban nhân dân huyện
Ia Grai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ
huyện Ia Grai theo đúng quy định. Để hoàn thiện trình UBND huyện ban hành theo
quy định. Phòng Nội vụ huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo
Tờ trình và dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Phòng Nội vụ.

(Có dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định kèm theo)
Các ý kiến tham gia góp ý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn, gửi về Phòng Nội vụ trước ngày
08/9/2021 bằng văn bản để tổng hợp. Nếu quá thời hạn nêu trên mà các cơ quan, đơn
vị không có văn bản tham gia góp ý thì coi như đã thống nhất với nội dung các bản dự
thảo.
* Đề nghị Văn phòng HĐND và UBND huyện đăng tải dự thảo Tờ trình và dự
thảo Quyết định nói trên lên Cổng thông tin điện tử của huyện Ia Grai tại mục: Lấy ý
kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị; UBND các xã, thị trấn, quan tâm, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ. UBND huyện;
- Phòng Tư pháp (t/d);
- Lưu: NV.
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