UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 166/STP-VP

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đề nghị góp ý và cử thành viên
tham gia Hội đồng tư vấn thẩm định
dự thảo Quyết định quy định chức năng,
nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành ở tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện quy định tại Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tư
pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của
Sở Tư pháp. Để văn bản được ban hành đúng quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn
bản quy phạm pháp luật, bảo đảm sự thống nhất, phù hợp, Sở Tư pháp đề nghị:
1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, có ý kiến góp ý bằng văn bản đối
với Dự thảo văn bản nêu trên và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 05/3/2021; đồng thời
gửi bản điện tử theo địa chỉ email tuphap@daklak.gov.vn để Sở Tư pháp tổng hợp, hoàn
chỉnh Dự thảo.
2. Đề nghị Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh thuộc Sở Thông tin và
Truyền thông đăng tải Dự thảo văn bản nêu trên tại mục Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn
bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời hạn ít nhất 30 ngày
để cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến theo quy định. Hồ sơ đề nghị góp ý được
đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp, mục Lấy ý kiến góp ý dự thảo
văn bản.
3. Đề nghị các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh cử 01 Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực có liên
quan đến nội dung dự thảo tham gia Hội đồng tư vấn thẩm định đối với dự thảo Quyết
định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp. Công văn cử thành viên
xin ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại liên lạc của cán bộ được cử và
gửi về Sở Tư pháp trước ngày 06/3/2021.
Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP (TC).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Thuận
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