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V/v tham gia góp ý các dự thảo Văn bản 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh  

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  Hà Tĩnh, ngày        tháng 5 năm 2021 

Kính gửi: Sở Tư pháp   

 

 Căn cứ công văn số 370/STP-XDKT&TDTHPL ngày 10/5/2021 của Sở Tư 

pháp v/v lấy ý kiến góp ý các dự thảo Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

sau khi nghiên cứu các dự thảo, Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau: 

1. Góp ý dự thảo Công văn của UBND tỉnh về việc thực hiện quy trình 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

Tại điểm a) mục 1.1.2 (trang 2), đề nghị bổ sung thêm các hình thức lấy ý kiến 

về đề nghị xây dựng nghị quyết, cụ thể ngoài đăng tải hồ sơ đề nghị xây dựng nghị 

quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến thì việc lấy ý kiến có thể 

bằng hình thức lấy ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo đề nghị góp ý kiến, tổ chức hội thảo 

hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

tham gia ý kiến, được quy định tại khoản 1 Điều 113 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015.  

2. Góp ý dự thảo Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 

1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 

Sở Thông tin và Truyền thông đồng ý với những nội dung trong dự thảo, 

không có ý kiến gì thêm. 

 Đề nghị Sở Tư pháp tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, Ttra4.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

       

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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