
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SCT-VP 
V/v xin ý kiến góp ý và đăng tải lên 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh dự thảo 

Tờ trình; dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Công Thương 

 

  Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn; 

- UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn. 
 

Thực hiện 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 
ngày 18/6/2020; Hướng dẫn số 15/HD-UBND ngày 21/4/2021 của UBND tỉnh 
về công tác xây dựng dự thảo VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn.  

Thực hiện Công văn số 1441/VP-THNC ngày 07/4/2022 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương; Sở Công Thương 
đã hoàn thành dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn. 

 Để thực hiện đảm bảo các bước trong trình tự, thủ tục ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật của UBND tỉnh được quy định tại khoản 1 Điều 120, Điều 
129 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015. Sở Công Thương trân trọng đề nghị:   

 1. Các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo 
Quyết định của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn và gửi về Sở Công Thương 
trước ngày 10/5/2022 để tổng hợp, tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo. 

 2. Văn phòng UBND tỉnh đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 
toàn văn dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh 
Lạng Sơn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.  

(Gửi kèm theo Công văn này Dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh) 

Sở Công Thương trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực 
hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Website Sở Công Thương; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Đình Đại 
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