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Phòng Nội vụ nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định bản dự thảo Quyết định ban 

hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Dân 

tộc. 

Sau khi xem xét, thẩm định, phòng Nội vụ cơ bản nhất trí với nội dung bản dự 

thảo. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa nội dung sau: 

Tại phần căn cứ dự thảo Quyết định xem xét chỉnh sửa lại tên Thông tư cho 

đầy đủ: 

“Thông tư số 01/2021/TT-UBDT ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 

quan chuyên môn về công tác Dân tộc thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện”. 

Đề nghị đơn vị tiếp tục hoàn chỉnh các thành phần hồ sơ theo hướng dẫn tại 

Công văn số 1191/UBND-NV ngày 30/9/2021 của UBND huyện Bảo Lạc về việc rà 

soát, xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ 

quan, đơn vị gửi Phòng Tư pháp thẩm định các nội dung về trình tự, thủ tục xây dựng 

theo quy định. 

Trên đây là nội dung thẩm định bản dự thảo Quyết định ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ đối với phòng 

Dân tộc huyện Bảo Lạc./. 

Nơi nhận:                                                                 
- Như trên;                                                                 
- Lưu: VT, NV. 
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