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1w BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG
S& 7Z /UBND-STP
.'
V/v quan triçt trien khai thi hanh

CONG HOA xA HQI CffU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tii do - Hanh phüc
Dà N&ig, ngày D. tháng J.,' nám 2020

Lut sra Mi, b sung mOt s6 diu
cUa Luât Ban hành VBQPPL
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- Thu tnx&ng các s6, ban, ngành;
- Chu tjch Uy ban nhân dan qun, huyên.
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Thixc hin Quy& djnh s 1323/QD-TTg ngày 31 tháng 8 nAm 2020 cüa Thu
tu&ng Chmnh phü ban hành K hoach trin khai thi hành Lust sira di, bô sung môt
s diu cüa Lust Ban hành van ban quy phm pháp lut và 5' kiên clii do ci'ia Thr
tri.r&ng B Tix pháp Phan CM Hiêu ti Hi ngh trrc tuyên trin khai thi hành Luât
sCra ct&, M sung mQt s diu cüa L4t Ban hành vn bàn quy phm pháp luât (drcic
t chi'rc vào ngày 16/10/2020), Chu tjch Uy ban nhân dan thành phô có
kin chi
dao nhi.r sau:
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1. Thu tnr&ng các sô, ban, ngành; Chi'i tjch UBND qun, huyên: nghiêm tue
th?c hin quán trit trin khai Lust sira di, bô sung mt s diu cüa Lut Ban hành
vn bàn quy phm pháp 1ut ti cc quan, don vj và dja phucing; chi dao các phông,
ban chuyên mon trirc thuQc nghiên ci'ru k5 ni dung süa dM, bô sung cUa Luât Ban
hành van bàn quy phtm pháp lut nàm 2015 d bão dam vic tham muu UBND
thành pM thiic hin vic xay d1rng, ban hành hoc trinh HDND thành
pM ban hành
vn bàn quy phm pháp 1ut theo ding trInh tçr, thu tiic quy djnh.
2. S& Tix pháp dang tãi tài lieu giâi thiu nhChig nQi dung mi cüa Lust sua
d&, M sung mt so diêu cüa Lust Ban hãnh van bàn quy phm pháp 1u.t trên Cng
thông tin din tCr thành pM và Trang thông tin din tCr cüa S& Tu pháp d các
co
quan, dcm vj, t chirc, cá nhân tiêp c.n, nghiên cüu.
Nhn duçic Cong van nay, yêu cAu Thu trix&ng các sâ, ban, ngành; Chü tjch
UBND qun, huyn khn trwmg trin khai thuc hiên./.
Noinhân:
- Nhtr trên;
- Cng thông tin din ttr TP;
- Ltru: VT, STP, NCPC.

Hu3nh DIre Thu

