
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-NC 

V/v triển khai thực hiện 

Quyết định số 67/QĐ-BTP của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

 

Sơn La, ngày        tháng       năm 2023 

 

 
Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 

- Các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
 

Thực hiện Quyết định số 67/QĐ-BTP ngày 27/01/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp năm 2022 (có văn bản gửi kèm theo). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn 

vị sự nghiệp, các Hội có tính chất đặc thù, các địa phương (gọi chung là cơ 

quan, đơn vị) căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị 

khẩn trương quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Văn bản 

nêu trên. 

Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Các phòng: TH, KT, KGVX, KSTTHC, HCTCQT - 

VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, Duyên. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Anh 
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