
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:        /STP-TGPL 
V/v xin ý kiến đối với dự thảo tờ trình và dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh Lai Châu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày         tháng 12 năm 2022 

Kính gửi: …………………………………………….. 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020; 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 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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); 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, để kịp thời xử 

lý các văn bản có nội dung không còn phù hợp với văn bản của cấp trên và không 

còn phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. 

Sở Tư pháp rà soát, tham mưu UBND tỉnh dự thảo tờ trình và dự thảo Quyết 

định bãi bỏ Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu, về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung 

tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu. 

(Có dự thảo tờ trình và dự thảo Quyết định gửi kèm) 

Để dự thảo văn bản đạt chất lượng, đúng quy định của pháp luật, trước khi 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị quý cơ quan góp ý đối với nội 

dung các dự thảo văn bản gửi kèm. Văn bản góp ý gửi về Sở Tư pháp trước ngày 

25/12/2022 và gửi kèm bản word qua hộp thư: tttgplnn.sotp@laichau.gov.vn hoặc 

tgpllaichau@gmail.com 

Rất mong nhận được sự góp ý của quý cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP, TGPL 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mùa Thị Lan 
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