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Số: 835/STP-BTTP 
V/v đề nghị đăng toàn văn dự thảo 

Quyết định ban hành Quy định tiêu 

chí thẩm định hồ sơ thành lập Văn 

phòng Thừa phát lại trên địa bàn  

tỉnh An Giang 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

An Giang, ngày 10 tháng  6  năm 2021 

 

      

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015; Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ quy 

định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Quyết định số 330/QĐ-

UBND ngày 24/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án 

Phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021 

- 2025 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 330), Sở Tư pháp đã 

xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí thẩm định hồ sơ 

thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang (gọi tắt là dự 

thảo Quyết định).  

Để bảo đảm trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy 

định tại Điều 37 Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Tư pháp đề nghị Sở Thông tin và 

Truyền thông đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu 

chí thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh (www.angiang.gov.vn) trong thời gian ít nhất 30 ngày để các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.  

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan để Sở Tư pháp kịp 

thời thực hiện các bước tiếp theo, hoàn chỉnh văn bản trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;   

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 

- Đăng Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, BTTP. 

(đính kèm dự thảo Tờ trình, Quyết định) 

 

 

 

Cao Thanh Sơn 

 

 

 

 

http://www.angiang.gov.vn/

		2021-06-10T14:52:58+0700
	Việt Nam
	Sở Tư pháp<sotuphap@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




