
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ NỘI VỤ 
 

 

Số:          /SNV-XDCQ 
V/v xin ý kiến vào dự thảo Báo cáo 

đánh giá tác động, Tờ trình, Nghị 
quyết về việc triển khai thực hiện 

Nghị định số 42/2021/NĐ-CP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

           Lào Cai, ngày        tháng          năm 2021 

   

 
 
 

               Kính gửi:  
 

 - Ban Tổ chức Tỉnh ủy;  

 - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; 
 - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 - Các sở: Tài chính, Tư pháp; 
 - Công an tỉnh 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 
 

Căn cứ Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ Quy 

định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; Quyết định số 5594/QD-BCA 

ngày 07/7/2021 của Bộ Công an về việc tổ chức Công an xã, thị trấn thuộc tỉnh 

Lào Cai;   

Thực hiện Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Lào 

Cai triển khai thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính 

phủ Quy định việc xây dựng Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Văn bản số 3495/UBND-NC ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lào Cai về việc triển khai việc bố trí sắp xếp, thực hiện chế độ, chính sách 

đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách khi thực hiện Nghị định số 

42/2021/NĐ-CP; Thông báo số 287/TB-VPUBND ngày 04/10/2021 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận 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. 

Thực hiện quy trình ban hành văn bàn quy phạm pháp luật của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, 

ban, ngành dự thảo báo cáo đánh giá tác động, Tờ trình của UBND tỉnh và dự 

thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đối với Công an xã 

bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ để tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quy định tại Nghị định số 42/2021/NĐ-CP. Sở Nội 

vụ đã dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh đánh giá tác động khi ban hành chính 

sách, Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hôi 

đồng nhân dân tỉnh 

(Có các dự thảo kèm theo) 



Để văn bản QPPL chặt chẽ, phù hợp về bố cục, đúng, đủ về nội dung, phù 

hợp với quy định của pháp luật hiện hành trước khi trình cơ quan có thẩm quyền 

xem xét, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, các cơ quan có liên quan và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến bằng văn bản, gửi về 

Sở Nội vụ trước ngày 15/10/2021 để Sở Nội vụ hoàn chỉnh trình cơ quan có thẩm 

quyền thẩm định và xem xét ban hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Cổng thông tin Sở Nội vụ; 
- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; 
- Giám đốc, PGĐ (Ô. Thái); 
- Lưu: VT, XDCQ. 
 
 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
                                           

            
 

 
 

Mạc Quốc Thái 
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