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    Số:        / BDT-CSTT 
V/v Triển khai thi hành Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   Thanh Hóa, ngày      tháng 12 năm 2020 

 

                                   Kính gửi: Các Phòng thuộc Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa 

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  khóa 

XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 18/6/2020 (Luật số 63/2020/QH14) và có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; 

Thực hiện Kế hoạch số 246/KH-UBND, ngày 18/11/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, 

Để phục vụ tốt trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao, tham mưu 

việc ban hành các văn bản QPPL (nếu có) đạt chất lượng; Lãnh đạo Ban Dân tộc 

đề nghị toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan, nghiên cứu các nội 

dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

Giao Văn phòng Ban chịu trách nhiệm đăng tải các nội dung Luật số 

63/2020/QH14 ngày 18/6/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam  khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 tại Trang thông tin điện 

tử cơ quan. 

Trưởng các phòng thuộc cơ quan Ban chịu trách nhiệm nhắc nhở công 

chức, người lao động nghiên cứu để thực hiện. 

Phòng Chính sách và Tuyên truyền chịu trách nhiệm tham mưu đôn đốc, 

nhắc nhở các phòng, ban triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện 

báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo quy định. 

(Gửi Luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020 và Kế hoạch số 246/KH-

UBND, ngày 18/11/2020, kèm theo Công văn này) /. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Ban (b/c); 

- Trưởng các Phòng chuyên môn BDT (t/h); 

- Đăng Website Ban; 

- Lưu VT, CSTT. 

              KT. TRƯỞNG BAN 

               PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

                 Cầm Bá Tường 
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