
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SGTVT-VP 

 

Hà Nam, ngày       tháng  4  năm 2021 

V/v  đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định 

của UBND tỉnh về việc sửa đổi điểm a, khoản 

2, Điều 3, Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND 

ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh.   

 

 

 

                        Kính gửi:     Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam. 
 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; 

 Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 

04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-UBND, ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt Đề án thực trạng và giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy của 

các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam xây dựng dự thảo Quyết định của UBND 

tỉnh về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3, Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND, 

ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải Hà Nam; trân trọng đề 

nghị sở Tư pháp thẩm định dự thảo để sở GTVT trình UBND tỉnh ban hành theo 

quy định (kèm theo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, dự thảo tờ trình của sở 

GTVT  trình UBND tỉnh về việc ban hành Quyết định)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT-VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Đặng Trọng Thắng 
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