
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN KON RẪY 

Số:        /UBND-NC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 Kon Rẫy, ngày        tháng      năm  

 V/v triển khai tài liệu hướng dẫn  

xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ  

 thống hóa văn bản kỳ 2019 - 2023 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Văn bản số 1741/STP-XDKTr&PBPL ngày 07/11/2022 của Sở Tư 

pháp tỉnh về việc tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn 

bản kỳ 2019 - 2023. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiên 

cứu Tài liệu để phục vụ việc tham mưu, xây dựng Kế hoạch và triển khai hiệu quả 

nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tài liệu được 

đăng tải tại: (i) 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; (ii) 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-ra-soat.aspx). 

2. Giao Phòng Tư pháp huyện chủ trì, theo dõi và đôn đốc quá trình thực hiện của 

các phòng, ban, đơn vị và địa phương; đồng thời tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo 

cáo định kỳ theo quy định. 

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (th/h); 

- Sở Tư pháp tỉnh (để biết); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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