
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 6226 /VPUBND-HCTC An Giang, ngày 04  tháng 12 năm 2019 

Về việc góp ý dự thảo Quy định về 

điều kiện, tiêu chuẩn chức danh 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng 

và tương đương thuộc Văn phòng 

UBND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng 

HĐND-UBND cấp huyện 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở, ban, ngành tỉnh An Giang; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Căn cứ Văn bản số 210/UBND-TH ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện quy định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý công chức, viên chức. 

Trên cơ sở các văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn công chức lãnh 

đạo, quản lý cấp phòng, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết 

định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó 

trưởng phòng và tương đương của phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng 

UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang.  

Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định 

tại Điều 37 Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang. Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan tham gia ý kiến cho bản thảo dự 

thảo Quyết định, như sau: 

1. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn văn dự thảo Quyết 

định trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất 20 ngày để các cơ 

quan, tổ chức tham gia ý kiến. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 25 tháng 12 năm 

2019. 

2. Đề nghị các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố tham gia ý kiến Dự thảo. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 25 

tháng 12 năm 2019. 

3. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: Văn phòng UBND tỉnh An Giang số 

16C Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang. 

Số điện thoại: 02963.854070 



  

Đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: vanthu@angiang.gov.vn) 

Toàn bộ nội dung dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh được đăng 

tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.angiang.gov.vn) và Cổng thông tin 

điện tử của Văn phòng UBND tỉnh (http://vanphong.angiang.gov.vn) 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin Truyền thông; Sở, ban, ngành 

cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp, thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- LĐVP; 

- LĐ các phòng, ban, đơn vị thuộc VP; 

- Cổng thông tin điện tử Văn phòng 

UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bảo Trung 
  

 

http://www.angiang.gov.vn/
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