
UBND TỈNH NINH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /VPUB-TCDNC Ninh Thuận, ngày         tháng 12 năm 2021 

V/v góp ý dự thảo Đề án “Tổ 

chức truyền thông chính sách 

có tác động lớn đến xã hội 

trong quá trình xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật giai 

đoạn 2022 - 2027”. 

 

 

 
Kính gửi: Sở Tư pháp                                             

 

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Công văn số 4701/BTP-PBGDPL ngày 

13/12/2021 của Bộ Tư pháp về việc góp ý dự thảo Đề án “Tổ chức truyền thông 

chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” (gửi kèm văn bản);  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức nghiên cứu, góp ý đối với dự 

thảo dự thảo Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội 

trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” kèm 

theo Công văn số 4701/BTP-PBGDPL ngày 13/12/2021 của Bộ Tư pháp, tổng hợp 

nội dung góp ý bằng văn bản (kèm theo file mềm), trực tiếp gửi về Bộ Tư pháp 

(qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) theo thời gian quy định; báo cáo kết quả 

cho Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để quý cơ quan biết, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 
- VPUB: LĐ, VXNV, KTTH;       

- Lưu: VT, TCDNC. ĐTL                                           

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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