
 

 

Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.                                                                              

Điện thoại: (0251) 3823317 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

Số:           /SCT-VP 

V/v đăng tải dự thảo quyết định ban hành 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày       tháng       năm         

 Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đươc sự chấp thuận của UBND tỉnh tại Công văn số 3936/UBND-KGVX 

ngày 21/4/2022 về việc chấp thuận chủ trương xây dựng Quyết định ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. Sở 

Công Thương đã hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo (Quyết định và Quy định) – Lần 1. 

Căn cứ quy định tại Điều 120 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, Sở Công Thương đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải nội dung dự thảo 

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Công Thương lên Cổng thông tin điện tử Đồng Nai để lấy ý kiến góp ý các 

tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Sau 30 ngày đăng tải dự thảo Quyết định nêu trên, đề nghị Văn phòng UBND 

tỉnh gửi nội dung góp ý về Sở Công Thương để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo 

Quyết định theo quy định.  

(Gửi kèm theo: dự thảo Quyết định và quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương)./.   

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP (Khoa). 
 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Thị Mỹ Dung 
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