
 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SXD-VP 

V/v lấy ý kiến tham gia vào dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật 

 

Lai Châu, ngày         tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND, ngày 24/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế xây dựng dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật trình Hội đồng nhân dân tỉnh và xây dựng, ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân dân tỉnh. 

Thực hiện Công văn số 4339/UBND-TH, ngày 17/11/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc xây dựng Quyết định sửa đổi Quy định về điều kiện, tiêu 

chuẩn chức danh trưởng, phó phòng thuộc Sở Xây dựng; trưởng, phó phòng cấp 

huyện; Sở Xây dựng đã tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp 

phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó Phòng Quản lý đô 

thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban 

nhân dân các huyện ban hành kèm theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND, ngày 

21/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 

Để đảm  bảo  quy  trình  xây  dựng văn bản quy  phạm pháp luật theo quy 

định, Sở Xây dựng trân trọng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, 

ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố tham gia ý kiến vào dự thảo 

(có dự thảo Tờ trình của Sở Xây dựng và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 

gửi kèm theo). Ý kiến tham gia bằng văn bản của Quý cơ quan đề nghị gửi về Sở 

Xây dựng trước ngày 15/12/2022 để tổng hợp, đồng thời gửi file mềm vào địa 

chỉ hộp thư công vụ soxd@laichau.gov.vn.  

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp 
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trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó Phòng 

Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

thuộc Ủy ban nhân dân các huyện lên mục "LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO VĂN 

BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT" trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Thời gian 

đăng tải 30 ngày, kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để các cơ quan, đơn vị, cá nhân 

nghiên cứu, tham gia. 

Sở Xây dựng mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan./. 

 
Nơi nhận:    

- Như trên;   

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Đại Thắng 
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