
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ 

 

Số:           /UBND - NV 
V/v lấy ý kiến về dự thảo Luật 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phủ Lý, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, phường. 

 

Căn cứ Công văn số 576/SNV – XDCQ&CTTN ngày 29/7/2022 của Sở Nội 

vụ về việc lấy ý kiến về dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;  

Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 

chính trị - xã hội thành phố và UBND các phường, xã tham gia đóng góp ý kiến vào 

dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cụ thể như sau: 

1. Nội dung lấy ý kiến: toàn bộ dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, 

trong đó tập trung vào 04 nội dung chính: (1) Thực hiện dân chủ ở xã, phường, 

thị trấn; (2) Thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị; (3) Thực hiện dân chủ tại 

doanh nghiệp; (4) Thanh tra nhân dân. 

(có DT Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và P.lục 1,2 của Bộ Nội vụ kèm theo) 

2. Ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 

của các đơn vị gửi về UBND thành phố (qua phòng Nội vụ) trước ngày 04/8/2022 

để tổng hợp chung. 

3. Giao phòng Nội vụ tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Luật 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở của các đơn vị, gửi Sở Nội vụ đảm bảo theo quy định. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Bảo  
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