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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 8367/SYT-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày 22 tháng 12 năm 2022 
V/v hỗ trợ đăng tải dự thảo Quyết 

định ban hành Quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch 

hóa gia đình tỉnh Đồng Nai 

 

      

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP. 

Thực hiện Văn bản số 13663/UBND-KGVX ngày 16 tháng 12 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai. 

Để đảm bảo về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở 

Y tế đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ đăng tải dự thảo Quyết 

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

của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai lên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh để lấy ý kiến góp ý theo quy định (Đính kèm các dự thảo). 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Chi cục DS-KHHGĐ; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tài 
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