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ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ LA GI
ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ LA GI
Số: 01/2016/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh Phúc
La Gi, ngày 26 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy,
biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Quản lý ñô thị, thị xã La Gi
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ LA GI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương số 77/2015/QH13 ñã ñược Quốc
hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua
ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2014/Nð-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ Quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14 tháng 8
năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện,
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11 năm
2015 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn 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
về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng;
Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Quản lý ñô thị và Trưởng Phòng Nội vụ thị xã
La Gi tại Tờ trình số 71/TTr-QLðT-NV ngày 01/02/2016,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Quản lý ñô
thị, thị xã La Gi.

