
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

Số: 941/STP-XDKTTHPL&PBGDPL 

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định 

dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 8 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
- Các Sở: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; 

  Lao động, Thương binh và Xã hội; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội Luật gia tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang; 

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn; 
- Ủy ban nhân dân phường Phan Thiết. 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 (được 

sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở 

Tư pháp tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định ban hành 

Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

và dự thảo Quyết định quy định về phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình 

kiến trúc có giá trị và lập, ban hành quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang, cụ thể như sau: 

1. Thành phần:  

1.1. Thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định được thành lập theo Quyết 

định số 135/QĐ-STP ngày 06/8/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp (có Quyết định 

gửi kèm theo). 

1.2. Đại diện Lãnh đạo và công chức có liên quan của Sở Xây dựng. 

2. Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00  phút ngày 09/8/2022, tại phòng họp 

tầng 2, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Tư pháp đề nghị Quý cơ quan tại Mục 1.1 cử đại diện tham gia Hội 

đồng tư vấn thẩm định dự họp; đề nghị các đại biểu nêu tại Mục 1 Công văn này 

nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến để phát biểu tại cuộc họp.  
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 (Có Tài liệu họp Hội đồng tư vấn thẩm định gửi qua Hệ thống quản lý 

văn bản điều hành của Quý cơ quan và đăng tải trên trang 

http://tuphaptuyenquang.gov.vn, Mục xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản)  

Trân trọng kính mời! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (để mời); 
- Văn phòng Sở (chuẩn bị); 
- Trang TTĐT STP (đăng tải); 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.(TT.Lan.13b) 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 

 

http://tuphaptuyenquang.gov.vn/
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