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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

              

Số:          /SNN-CCKL 

V/v đăng tải dự thảo Quyết định lên Cổng 

thông tin điện tử của UBND tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày      tháng    năm 2022 

 

                      Kính gửi: 

 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18/6/2020; 

Thực hiện Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ 

máy Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm 

Đồng Nai. 

Để đảm bảo đúng trình tự, thủ tục trong việc xây dựng, ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Văn phòng Uỷ ban nhân 

dân tỉnh phối hợp, thực hiện đăng tải dự thảo Quyết định nêu trên lên Cổng 

thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai để lấy ý kiến công khai, rộng rãi của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong thời hạn ít nhất 30 ngày. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh quan 

tâm, phối hợp thực hiện./. 

(Đính kèm: (1) Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục kiểm lâm Đồng Nai; (2) Dự thảo 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục kiểm 

lâm Đồng Nai). 

 
Nơi nhận:       
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở; 

- Lãnh đạo phòng TCCB; 

- Lưu: VT, CCKL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 
 

Lê Văn Gọi 
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