UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 114 /STP-XD&KTVB

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 02 năm 2019

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo
Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL do
UBND tỉnh ban hành

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản
hướng dẫn thi hành; thực hiện sự phân công của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã soạn
thảo dự thảo Quyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban
nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành.
Sở Tư pháp xin gửi dự thảo Quyết định nêu trên và đề nghị các cơ quan, đơn
vị (như kính gửi) tham gia ý kiến. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND
tỉnh đã tham mưu trình ban hành văn bản trong danh sách đề nghị bãi bỏ, đề nghị
tham gia và chịu trách nhiệm đối với nội dung, văn bản do đơn vị trình ban hành.
Ý kiến tham gia đối với dự thảo Quyết định đề nghị gửi Sở Tư pháp trước
ngày 01 tháng 03 năm 2019, bằng văn bản điện tử (có chữ ký số hoặc file PDF có
chữ ký và đóng dấu đỏ) thông qua “Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành Sở Tư
pháp” hoặc hộp thư điện tử: tuphap@tuyenquang.gov.vn.
(Dự thảo Tờ trình và dự thảo văn bản được đăng tải trên Website Sở Tư pháp,
địa chỉ http://tuphaptuyenquang.gov.vn, mục Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm
pháp luật và được gửi qua hộp thư điện tử/ hoặc Hệ thống quản lý văn bản điều
hành của các cơ quan, đơn vị)
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Giám đốc Sở;
- Website STP;
- Lưu VT, XD&KTVB.
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