
  

UBND TỈNH BÌNH THUẬN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:   2546    /SNV-TCCC Bình Thuận, ngày 02  tháng  11  năm 2022 
  

V/v đề nghị góp ý và đăng tải  

dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết 

định số 34/2008/QĐ-UBND 

 

 

                          Kính gửi:    

                                           - Các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị thuộc UBND tỉnh; 

                                           - UBND các huyện, thị xã và thành phố; 

                                           - Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh. 

  

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2156/UBND-

NCKSTTHC ngày 07/7/2022 giao Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành văn bản bãi bỏ Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 09/4/2008 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý việc xuất cảnh của công chức 

viên chức bằng hộ chiếu phổ thông, 

Thực hiện quy định về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ 

dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật bãi bỏ Quyết định 

số 34/2008/QĐ-UBND ngày 09/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Sở Nội vụ gửi các dự thảo nêu trên để các cơ quan, đơn vị, địa phương 

tham gia góp ý theo quy định. Văn bản góp ý, đề nghị gửi về Sở Nội vụ trước 

ngày 20/11/2022 để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh. 

Đề nghị Trung tâm thông tin tỉnh thực hiện việc đăng tải dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân tham gia góp ý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tải. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCC.(Thanh-02). 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Đỗ Thái Dương 
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