
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /SKH-VP 
V/v tham gia ý kiến Dự thảo Quyết 

định thay thế Quyết định số 

21/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 

của UBND tỉnh; 

Quảng Trị, ngày       tháng        năm 2022 

 

                       Kính gửi: 

        - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

                                       - Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

                                       - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

                                       - Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh. 

 

 

Căn cứ Luật ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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, 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 

tháng 5 năm 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; 

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BKHĐT ngày 06/05/2022 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp huyện; 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 

21/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh về ban hành chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng 

Trị chi tiết như Dự thảo gửi kèm. 

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa 

đổi, bổ sung năm 2020, Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị 

định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định 34, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư kính đề nghị: 

 - Quý cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia góp ý vào dự thảo và gửi về Sở 

Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/7/2022 để tổng hợp, gửi Sở Tư pháp thẩm 



định, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 

21/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

 - Trung tâm Tin học – Văn phòng UBND tỉnh phối hợp, hỗ trợ đăng tải 

thông tin lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để các tổ chức, cá nhân 

tham gia góp ý. 

 Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trương Chí Trung 
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