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Số:           /STP-XDKTVB 
V/v Thông tin đơn vị và người giao 

làm đầu mối thực hiện công tác 

pháp chế tại các cơ quan chuyên 

môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên 

  Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; khoản 4 

mục II Kế hoạch số 4827/KH-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Điện Biên về công tác pháp chế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các văn 

bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ pháp chế tại các sở, ban, 

ngành tỉnh, ngày 30/12/2020 Sở Tư pháp đã ban hành Công văn 1677/STP-

XDKTVB về việc cung cấp thông tin phòng, đơn vị, đầu mối thực hiện công tác 

pháp chế tại các sở, ban, ngành tỉnh.  

Căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và thông tin về 

đơn vị và người giao làm đầu mối thực hiện công tác pháp chế tại các cơ quan 

chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh do các sở, ban, ngành cung cấp, Sở Tư 

pháp tổng hợp các đơn vị và người giao làm đầu mối thực hiện công tác pháp chế 

tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh gửi các sở, ban, ngành tỉnh để nắm 

bắt, thuận lợi cho quá trình trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế 

(Có Danh sách kèm theo). Thông tin cụ thể về người làm công tác pháp chế đã 

được đăng tải trên Cổng thông tin của Sở Tư pháp. 

Sở báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và thông báo cho các sở, ban, ngành để tiếp 

tục quan tâm, duy trì và hoạt động ổn định, hiệu quả công tác này tại các các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân trong./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Tư pháp;  

- Cổng TTĐT của Sở Tư pháp (Để đăng tải); 

- Lưu: VT, XDKTVB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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