
UBND TỈNH LAI CHÂU 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /BQL-VP1 
V/v xin ý kiến tham gia, góp ý vào dự 

thảo Quyết định ban hành Quy định 

điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 

tương đương thuộc Ban quản lý khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu 

 

Lai Châu, ngày        tháng 3 năm 2023 

 

 Kính gửi:  

     - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

     - Ủy ban nhân dân huyện 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 639/UBND-TH ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc xây dựng Quyết định quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức 

danh trưởng, phó phòng thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, 

 Ban quản lý Khu kinh tế xây dựng dự thảo Quyết định ban hành quy định 

điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 

tương đương thuộc Ban quản lý Khu kinh tế. Để đảm bảo quy trình xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật theo quy định, Ban quản lý Khu kinh tế trân trọng đề 

nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố tham gia ý 

kiến vào dự thảo Quyết định. (Có dự thảo Quyết định kèm theo). 

 Ý kiến tham gia của Quý cơ quan xin gửi về Ban quản lý Khu kinh tế trước 

ngày 17/3/2023 để tổng hợp, hoàn thiện xin ý kiến thẩm định Sở Tư pháp, Sở Nội 

vụ và trình UBND tỉnh xem xét ban hành theo quy định. 

 Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo đăng tải hồ sơ dự thảo Quyết định 

lên mục “Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” trên Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh. Thời gian đăng tải đủ 30 ngày kể từ ngày hồ sơ được đăng tải. 

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các Quý cơ quan để Ban 

quản lý Khu kinh tế hoàn thành nhiệm vụ được UBND tỉnh giao./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Đ/c Trưởng Ban (b/c); 

- Các đ/c Phó Trưởng Ban; 

- Các Phòng, Trung tâm trực thuộc; 

- Lưu: VT; VP1. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 

Nguyễn Vương Chiến 
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