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Quyết định bãi bỏ Quyết định số 

02/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc 

 

Hòa An, ngày 18 tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng. 

 

Ngày 27 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hòa An nhận 

được Công văn số 372/STP-NV1 của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng Về việc lấy ý 

kiến đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23 

tháng 01 năm 2017 ban hành Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng. 

Sau khi nghiên cứu dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết 

định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2017 ban hành Quy định trình 

tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Ủy ban nhân dân huyện 

Hòa An hoàn toàn nhất trí với dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định và không có ý 

kiến bổ sung thêm. 

Trên đây là ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện Hòa An đối với Dự thảo 

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 ban hành 

Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TP (Tr). 
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