
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ THANH 

  PHÒNG TƯ PHÁP 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Số:           /TP-TĐ              Như Thanh, ngày       tháng      năm 2022 

V/v trả lời kết quả góp ý  

dự thảo văn bản pháp luật 
   
 

Kính gửi:  Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

 

Sau khi xem xét dự thảo Quyết định: 

  Quyết định “Về việc thành lập phòng điều hành dự án thuộc Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng huyện Như Thanh”. 

 

Phòng Tư pháp có ý kiến trả lời như sau:  

1. Về căn cứ pháp lý:  

- Đầy đủ căn cứ, tuy nhiên, tại dòng căn cứ thứ 5 từ trên xuống “Căn cứ Quyết 

định số 585/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND huyện...”, dự thảo nêu là thẩm 

quyền chung (UBND) chưa chính xác về thẩm quyền ký vì đây là thẩm quyền riêng 

(Chủ tịch UBND). 

- Ở phần theo đề nghị cần tách riêng đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thành 

một dòng riêng xuống dưới cùng của phần căn cứ (đây là trách nhiệm đề nghị trình ký 

duyệt văn bản của Trưởng phòng chuyên môn tham mưu soạn thảo văn bản trình với 

Lãnh đạo) 

2. Về thẩm quyền ký:  

Dự thảo QĐ đúng cách thức, bố cục thể hiện về mặt quyết định, đúng thẩm 

quyền ký.  

3. Về nội dung:  

Tại Điều 2 dự thảo QĐ nêu chưa cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn... 

4. Về thể thức: Dự thảo QĐ đúng thể thức, kĩ thuật trình bày theo quy định tại 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Tuy 

nhiên, ở phần: “Nơi nhận:” (sắp xếp theo thẩm quyền từ cao xuống thấp) như sau:  
“- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- ... “ 

5. Đề nghị Phòng Nội vụ huyện quan tâm tham khảo ý kiến góp ý của Phòng Tư 

pháp để hoàn thiện văn bản. 

 Phòng Nội vụ chịu trách nhiệm tự rà soát, cập nhật và bổ sung các căn cứ pháp 

lý đang còn hiệu lực, mới có hiệu lực… liên quan đến lĩnh vực chuyên môn phụ trách 

và chịu trách nhiệm pháp lý tính chính xác về mặt nội dung (chuyên môn, nhiệm vụ), 

về câu, từ và các lỗi chính tả nêu trong dự thảo quyết định trước khi trình Lãnh đạo ký 

duyệt ./. 

Nơi nhận:                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên;                                                                                           
- Lưu TP. 

                                                                                                

                                                   

 

                                                                                    Nguyễn Văn Thắng      
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