
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 30/UBND-VP Hữu Lũng, ngày 11 tháng  01 năm 2022 

V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết 

định của UBND huyện về việc 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Tư pháp huyện Hữu Lũng 

 

 

Kính gửi: Thành viên Ủy ban nhân dân huyện. 
 

Căn cứ Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban 

hành kèm theo Quyết định số 4028/QĐ-UBND ngày 31/8/2021, UBND huyện 

quyết định lấy ý kiến các thành viên UBND huyện bằng hình thức gửi Phiếu lấy 

ý kiến đối với dự thảo: 

1. Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Hữu Lũng. 

2. Các nội dung xin ý kiến của Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 01/TTr-TP 

ngày 10/01/2022 về việc ban hành Quyết định của UBND huyện về việc quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp 

huyện Hữu Lũng. 

Đề nghị các thành viên UBND huyện nghiên cứu và cho ý kiến (nếu có) 

vào dự thảo Quyết định và Phiếu lấy ý kiến, gửi về Phòng Tư pháp huyên trước 

ngày 17/01/2022 để tổng hợp, trình UBND huyện ban hành theo quy định. 

(Gửi kèm Công văn này: Phiếu lấy ý kiến, hồ sơ trình ban hành Quyết định 

của UBND huyện)./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện;  

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thủy 



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hữu Lũng, ngày      tháng 01 năm 2022 
 

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN  

dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Hữu Lũng 

(Kèm theo Công văn số:        /UBND-VP ngày     tháng 01 năm 2022 

 của UBND huyện Hữu Lũng) 

 

STT NỘI DUNG 

Ý KIẾN 

Đồng ý 
Không 

đồng ý 

01 

Dự thảo Quyết định của UBND huyện về việc 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Hữu 

Lũng. 

  

    Ý kiến khác:………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………...……………………………………………………………………

…………………………...………………………………………………………

…………………………………………...………………………………………

…………………………………………………………..……………………… 

Ghi chú: Đánh dấu (X) vào ô cho ý kiến. 

THÀNH VIÊN UBND HUYỆN  

(Ký, ghi rõ họ tên ) 
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