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Căn cứ công văn số 660/STP-XDKT&TDTHPL ngày 30/7/2021 của Sở Tư 

pháp về việc góp ý dự thảo tài liệu “Sổ tay công tác xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật”; sau khi nghiên cứu, Sở Thông tin và Truyền thông cơ bản đồng ý với 

nội dung của Dự thảo, ngoài ra có ý kiến bổ sung như sau: 

- Tại Phần I, Mục 1, điểm 1.2, đề nghị sửa thuật ngữ “Đối tượng chịu tác 

động trực tiếp của văn bản” thành “Đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn 

bản quy phạm pháp luật”. 

- Tại Phần I, Mục 2, điểm 1.1, ý “HĐND tỉnh xem xét, thông qua dự thảo 

nghị quyết” đề nghị bổ sung thêm: Trình tự xem xét, thông qua dự thảo nghị 

quyết tại kỳ họp của HĐND được quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật Ban hành 

văn bản QPPL năm 2015. 

- Tại Phần I, Mục 2, điểm 2., ý “UBND tỉnh xem xét, thông qua dự thảo 

Quyết định” đề nghị bổ sung thêm: Trường hợp dự thảo quyết định được xem 

xét, thông qua tại phiên họp của UBND tỉnh thì thực hiện theo trình tự quy định 

tại khoản 1 Điều 132 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. 

- Đề xuất tóm tắt, sơ đồ hóa Quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL 

tại cấp huyện và cấp xã tương tự như của cấp tỉnh. 

Đề nghị Sở Tư pháp tổng hợp./.   
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