
                                  Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

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

 

 Thực hiện Danh mục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp đã soạn thảo dự thảo Quyết định quy định 

điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư 

pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Nhằm hoàn thiện nội dung dự thảo Quyết định, đồng thời thực hiện đúng 

quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sở Tư pháp đề 

nghị các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên 

địa bàn tỉnh An Giang có ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định nêu trên. 

Ý kiến đóng góp đề nghị Quý cơ quan gửi về Sở Tư pháp qua địa chỉ: số 

269, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang (Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật hoặc qua địa 

chỉ email: httram@angiang.gov.vn) trước ngày 28/9/2018 để Sở tổng hợp và tổ 

chức thẩm định theo quy định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cơ quan./. 

  

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1026  /STP-XDKT An Giang,  ngày  21  tháng   9   năm 2018 

V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo 

Quyết định quy định điều kiện, tiêu 

chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, 

Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; 

Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tư 

pháp thuộc UBND cấp huyện 

 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  
- Lưu: VT, XDKT.  

 

 

 

Cao Thanh Sơn 
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