
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN MỘC CHÂU 

 

Số: 711/UBND-TP  
V/v rà soát văn bản QPPL năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 
 

Mộc Châu, ngày 15 tháng 03 năm 2022 

                                   

Kính gửi:  
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 Thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015; Luật sửa đổi, bổ dung 

một số điều của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2020; Nghị định 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật ban hành văn bản QPPL; Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14/5/2016; Công văn số 205/STP-XDKT&TDTHPL của Sở Tư pháp tỉnh 

Sơn La về việc hướng dẫn quy trình rà soát văn bản quy phạm pháp luật.  

 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;  

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nội dung sau: 

  Chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn khi thực hiện 

rà soát cần tuân thủ đúng trình tự, thủ tục rà soát văn bản QPPL theo quy định 

pháp luật và thực hiện thống nhất theo một số nội dung, quy trình rà soát tại 

Công văn số 205/STP-XDKT&TDTHPL của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La.  

(Có Công văn số 205/STP-XDKT&TDTHPL gửi kèm theo). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:     
- Như kính gửi; 
- Đ/c Chủ tịch UBND huyện; 
- Lưu: VT, TP (5b).                                                                                               

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Long Trung Tâm 
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