
 

 

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

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1750/STP-XDKT&TDTHPL           An Giang, ngày  17 tháng 11 năm 2022 
V/v triển khai tài liệu hướng dẫn xây 

dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống 

hoá văn bản kỳ 2019 - 2023 

 

  

 

Kính gửi:  

 - Sở, ban, ngành tỉnh; 

 - UBND huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Để việc triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 

2019 - 2023 bảo đảm tiến độ, chất lượng; vừa qua, Bộ Tư pháp đã xây dựng Tài 

liệu hướng dẫn triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

thống nhất trong cả nước kỳ 2019 - 2023 và đăng tải tại:  

 1. Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (moj.gov.vn) - mục hướng dẫn 

nghiệp vụ; lĩnh vực soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và hợp 

nhất văn bản quy phạm pháp luật. 

 2. Trang thông tin về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và hợp nhất văn bản 

quy phạm pháp luật - mục rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật -

tiểu mục hướng dẫn nghiệp vụ (https://ktvb.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/huong-

dan-nghiep-vu-rasoat.aspx). 

 Sở Tư pháp trân trọng thông tin đến Quý cơ quan được biết, nhằm phục 

vụ cho việc nghiên cứu, tổ chức triển khai tại đơn vị, địa phương. 

 Tài liệu cũng được Sở Tư pháp đăng tải lại trên Cổng thông tin điện tử Sở 

Tư pháp (sotuphap.angiang.gov.vn - mục Thông báo) (Đính kèm). 

  Trân trọng./.  

  

                            

                                                                                                

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL. 

 

 

 

 

 

Cao Thanh Sơn 
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