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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ TƯ PHÁP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:  72 /STP-NV1           Bình Thuận, ngày 19 tháng 01 năm 2021 
Về việc đề nghị góp ý dự thảo 
Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 

của HĐND tỉnh. 

 

Kính gửi: 
- Các Sở, ban ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
- Trung tâm Thông tin tỉnh. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5082/UBND- 

NCKSTTHC ngày 29/12/2019 về việc chỉ đạo qua kết quả kiểm tra, rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020. Trong đó giao 

Sở Tư pháp chủ trì tham mưu bãi bỏ một số Nghị quyết không còn phù hợp quy 

định do HĐND tỉnh ban hành. Thực hiện nhiệm vụ trên, Sở Tư pháp đã xây 

dựng dự thảo tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết do HĐND tỉnh 

ban hành. 

Căn cứ quy định tại Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015, Sở Tư pháp đề nghị: 

- Các sở, ban ngành tham gia góp ý dự thảo và gửi về Sở Tư pháp trước 

ngày 25/01/2021 để tổng hợp trình UBND tỉnh. 

- Trung tâm thông tin tỉnh thực hiện việc đăng tải dự thảo để các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân tham gia góp ý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tải. 

Sở Tư pháp đề nghị các Sở, ban ngành quan tâm phối hợp thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, NV1./. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Hữu Thông 
 
 


		2021-01-19T09:02:24+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Hữu Thông<thongnh@stp.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-01-19T09:02:43+0700
	Việt Nam
	Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận<stp@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




