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                     Kính gửi: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 

Thực hiện Công văn số 2747/BTP-VĐCXDPL ngày 29 tháng 7 năm 2020 của 

Bộ Tư pháp về việc rà soát số lượng cán bộ, công chức làm công tác xây dựng chính 

sách, soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp đề nghị các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh lập danh sách, báo cáo tình hình cán 

bộ, công chức đang làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan, 

đơn vị mình cụ thể: Xây dựng chính sách; thẩm định đề nghị xây dựng văn bản 

QPPL, dự án, dự thảo văn bản QPPL (theo quy định của Luật ban hành văn bản 

QPPL)1; soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (có mẫu danh sách kèm theo). 

Danh sách và báo cáo của cơ quan, đơn vị gửi về Sở Tư pháp trước ngày 

13/8/2020 để tổng hợp chung. Trường hợp cần trao đổi, giải đáp xin liên hệ Phòng 

Xây dựng, Kiểm tra văn bản QPPL - Sở Tư pháp, điện thoại: 0230.3824.110. 

Sở Tư pháp trân trọng sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, XDKTVB. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Đình Quế 

 

                                         
1 Theo quy định tại Điều 115 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015; khoản 2 Điều 13, khoản 3, 4 Điều 14 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
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