
UBND THỊ XÃ DUYÊN HẢI 

THANH TRA THỊ XÃ 
 

Số: 26/TTr 
V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Thanh tra thị xã 
Duyên Hải 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Duyên Hải, ngày 01  tháng 3 năm 2022 

 

 

Kính gửi: 
                  - Thanh tra tỉnh Trà Vinh; 

                                                   - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã; 
                                                   - UBND các xã, phường. 
 

Thực hiện Công văn số 371/UBND-NC ngày 18/02/2022 của Ủy ban 
nhân dân thị xã Duyên Hải về việc xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ theo 
Nghị định 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

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

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của 

Tồng Thanh tra Chính phủ và Bộ Trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Quyết định Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thị xã Duyên Hải  theo 
đúng quy định. Thanh tra thị xã Duyên Hải xây dựng dự thảo Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thị xã Duyên Hải gửi đến  
Thanh tra tỉnh Trà Vinh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã và UBND 

các xã, phường để lấy ý kiến đóng góp trước khi trình Ủy ban nhân dân thị xã ban 
hành (đính kèm dự thảo Quyết định và Quy định ). 

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị vui lòng gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản về 
Thanh tra thị xã Duyên Hải trước ngày 09/3/2022 để Thanh tra thị xã tổng hợp,  

hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thị xã quyết định ban hành. 

Rất mong được sự phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND thị xã (b/c); 
- Luu: VT. 

 CHÁNH THANH TRA 
 
 

 
 

 
Lê Hoàng Trung 
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