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Chiêm Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2022 

 

                      Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;  
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Văn bản số 498/VP-NC ngày 
17/10/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang về việc gửi nghị định của 

Chính  phủ và Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 14/10/2022 của Chính  phủ quy 
định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao,  

Ủy ban nhân dân huyện gửi Nghị định nêu trên (liên thông qua Phần mềm 

quản lý văn bản) đến các cơ quan, đơn vị tại mục kính gửi để biết, thực hiện và 
tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện 

các nhiệm vụ có liên quan./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên:  
- Chủ tịch UBND huyện; (báo cáo) 
- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; (báo cáo) 
- Chánh VP, các Phó CVP; 
- Lưu: VT, CVVX. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

Lê Đức Huy 
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