
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-TCDNC Ninh Thuận, ngày       tháng 6 năm 2021 

V/v thay thế, hủy bỏ các văn 

bản quy phạm pháp luật đã 

hết hiệu lực, không còn phù 

hợp thuộc lĩnh vực quản lý 

Nhà nước ngành Thanh tra. 

 

 
 Kính gửi: Thanh tra tỉnh 

 

 Sau khi tiếp nhận, xem xét nội dung báo cáo, đề xuất của Thanh tra tỉnh tại 

Công văn số 390/TTT-GSKT ngày 15/6/2021 về việc kiểm tra, rà soát văn bản 

quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cần thay thế, 

bổ sung, sửa đổi thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước ngành Thanh tra, 

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

 Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan nghiên 

cứu xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, thay thế, hủy bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 

37/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, 

khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; số 37/2015/QĐ-UBND ngày 

24/6/2015 quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, trách nhiệm tham mưu và quy 

trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, 

đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành; hoàn thành việc tham 

mưu trong tháng 7/2021./. 

 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Sở Tư pháp; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ;  

- Lưu: VT, TCDNC.   NTL                                         

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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