
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:          /SGTVT-VP 
V/v xin ý kiến góp ý đối với Dự thảo 

Quyết định Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh 

Cao Bằng  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cao Bằng, ngày       tháng 02 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Trung tâm thông tin, Văn phòng UBND tỉnh. 
 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương và Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-

CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Sở Giao thông vận tải xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận 

tải tỉnh Cao Bằng. Trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố; Trung tâm thông tin, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham gia ý 

kiến vào Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng. Ý kiến tham gia 

của các đơn vị gửi Sở Giao thông vận tải trước ngày 24/02/2022 để tổng hợp.  

2. Đề nghị Trung tâm thông tin, Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn bộ 

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng trên Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh, thời gian đăng tải từ ngày 18/02/2022 đến hết ngày 

19/3/2022 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến. 
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(Có Dự thảo Quyết định kèm theo). 

 Sở Giao thông vận tải trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lã Hoài Nam 
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