
  UBND TỈNH LÀO CAI 
SỞ NỘI VỤ 

------ 
Số:        /SNV-TĐKT 

V/v tham gia ý kiến hồ sơ đề nghị 
ban hành Nghị quyết của HĐND 

tỉnh về xét danh hiệu Công dân 
tiêu biểu tỉnh Lào Cai 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------ 

Lào Cai,  ngày        tháng      năm 2021  

                              Kính gửi:  

                          - Các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; 

  - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

  - Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 

  - Các doanh nghiệp thuộc khối thi đua. 

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại 

Thông báo Kết luận số 287/TB-VPUBND ngày 04/10/2021 của Thường trực 

UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 01/10/2021 về rà soát, thống nhất danh mục các 

nội dung trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa XVI; Công văn số 4820/UBND-

TH ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh về danh mục trình kỳ họp thường lệ cuối 

năm 2021; đăng ký nội dung các kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, kỳ họp 

HĐND tỉnh Khóa XVI; 

 Sở Nội vụ đã xây dựng hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về xét tặng danh hiệu Công dân tiêu biểu tỉnh Lào Cai, hồ sơ đề 

nghị bao gồm: 

1. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định xét tặng 

danh hiệu Công dân tiêu biểu tỉnh Lào Cai; 

2. Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành Nghị quyết; 

3. Báo cáo tác động của chính sách; 

(Có dự thảo kèm theo, đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Hội 

đồng TĐKT tỉnh tại địa chỉ:hdtdkt.laocai.gov.vn)  

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham gia ý 

kiến bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) trước ngày 



 2 
19/10/2021, đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ email: bantdkt-snv@laocai.gov.vn 

để Sở Nội vụ tổng hợp thực hiện quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

theo đúng quy định./. 

 

Nơi nhận:                         
- Như trên; 
- Giám đốc Sở ; 
- Ban TĐKT;  
- Lưu VT. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐÔC  
 

 

 
 

 
 
 

Ngô Hữu Tuyên 
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