UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 184 /SNV-TĐKT

Lào Cai, ngày 03 tháng 3 năm 2022

V/v xin ý kiến vào hồ sơ bãi bỏ
VBQPPL

Kính gửi:
- Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã
hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Tổ chức xã hội – nghề nghiệp thuộc khối thi đua
của tỉnh;
- Các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh.
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 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của
Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xét tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và
phát triển tỉnh Lào Cai; Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số
10/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về
việc xét tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai;
Thực hiện Văn bản số 713/UBND-NC ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc bãi bỏ văn bản QPPL của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sở Nội vụ xây dựng hồ sơ đề nghị bãi bỏ Quyết định số 46/2015/QĐUBND ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy
định xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai”. Để
đảm bảo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thời gian tham mưu
văn bản cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa
phương, các tổ chức kinh tế nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình
của Sở Nội vụ, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.
(Dự thảo Tờ trình và Quyết định được đăng tải trên Cổng thông tin điện
tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ https://snv.laocai.gov.vn, chuyên mục Văn bản dự
thảo).
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Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu,
cho ý kiến tham gia bằng văn bản và gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen
thưởng) trước ngày 30/3/2022 để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tham mưu cho Uỷ ban
nhân dân tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (b/c);
- Ban TĐKT;
- Lưu: VT.
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