
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KRÔNG PẮC 

Số:         /UBND –NV 

V/v triển khai thực hiện Quyết định  

số 56/QĐ-BNV, ngày 21/01/2021 của 

Bộ Nội vụ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Krông Pắc, ngày      tháng      năm 2021. 

 

Kính gửi:   

  - Các phòng, ban chuyên môn; 

  - Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn Phước An. 

 Thực hiện Công văn số: 880/UBND-TH, ngày 21/01/2021 của UBND 

tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 56/QĐ-BNV, ngày 21/01/2021 

của Bộ Nội vụ về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu 

lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ (có văn bản kèm 

theo). UBND huyện chỉ đạo: 

 Theo chức năng, nhiệm vụ được giao các cơ quan, đơn vị và UBND các 

xã, thị trấn nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một 

phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ để triển khai thực hiện đảm 

bảo đúng quy định. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:             

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT 

CHỦ TỊCH 

 

 

   

 

Đinh Xuân Diệu 
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