
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ NỘI VỤ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /SNV-VP An Giang, ngày       tháng     năm 2021 

V/v góp ý dự thảo Quyết định quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ 
 

Kính gửi: - Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thanh phố; 

- Phòng, Ban, Chi cục thuộc Sở Nội vụ. 

  

Thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12 tháng 8 năm 2021 của 

Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Để công tác tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo cơ sở pháp lý trong 

quản lý ngành Nội vụ tại địa phương, Sở Nội vụ đã dự thảo Quyết định quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo hướng dẫn của Thông tư số 05/2021/TT-

BNV, và để hoàn thiện dự thảo Quyết định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

ký ban hành, đảm bảo quy định về trình tự, thủ tục trong việc ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; 

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các đơn vị nghiên cứu, tham gia đóng góp ý 

kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 

19/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015, Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ; Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND 

ngày 28 tháng 02 năm 2019, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015; Quyết định 

số 62/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019, sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 

18 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

Ý kiến đóng góp của quý cơ quan, đơn vị vui lòng gửi về Sở Nội vụ (qua 

hệ thống Văn phòng điện tử) trước ngày 05 tháng 11 năm 2021 để Sở Nội vụ 

tổng hợp, hoàn thiện dự thảo trình Ủy ban nhân tỉnh ký ban hành./. 

 

  Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT (đbt). 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trương Long Hồ 
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