
 

Địa chỉ: Lầu 3, số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Điện thoại: 02513843505 - Fax: 02513 941 718                                                                                                                                                                       

  

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Số:            Đồng Nai, ngày       tháng       năm 

V/v đề nghị đăng Cổng thông tin điện 

tử dự thảo Tờ trình, Quyết định điều 

chỉnh Quyết định số 17/2022/QĐ-

UBND ngày 29/3/2022 của UBND 

tỉnh Đồng Nai 

 
 

 

                                  Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai. 
 

 Căn cứ quy định tại Điều 120, Điều 129 Luật Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 2015 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020, 

quy định về lấy ý kiến về dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

 Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 và sửa đổi, bổ sung năm 2020 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 

chỉ đạo của UBND tỉnh tại và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 

13890/UBND-KTN ngày 22/12/2022 về chủ trương sửa đổi, bổ sung Quyết định 

số 17/2022/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

 Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Sở, ngành và địa phương; Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đã hoàn chỉnh nội dung hồ sơ dự thảo Tờ trình, Quyết định điều chỉnh 

Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

Để kịp thời tham mưu, trình UBND tỉnh sớm ban hành Quyết định điều 

chỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phối hợp, hỗ trợ 

đăng toàn bộ hồ sơ dự thảo: Tờ trình, Quyết định điều chỉnh Quyết định số 

17/2022/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai trên Cổng thông tin 

điện tử trong thời gian tối thiểu là 30 ngày để lấy ý kiến rộng rãi người dân cũng 

như đối tượng khác có liên quan. 

 (Đính kèm: dự thảo Tờ trình, Quyết định điều chỉnh và Báo cáo tiếp thu, giải 

trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến các đơn vị, danh sách đơn vị lấy ý kiến). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Văn phòng UBND phối hợp thực hiện.  

Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, QLN (Quang). 
 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Nguyên 
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