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

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ 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; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 

31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt 

động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 05/2022/TT-BNV  ngày 23 tháng 5 năm 

2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-

BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức 

và hoạt động của thôn, tổ dân phố;   

Căn cứ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; 

 Thực hiện Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2022 về 

việc ban hành Danh mục quyết định quy định chi tiết Luật và chấp thuận đề nghị 

xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022, Sở Nội vụ đã dự thảo 

                                Kính gửi: - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
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Tờ trình của Sở Nội vụ và Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy 

định tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

 Để nội dung dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ và Quyết định của UBND 

tỉnh nêu trên được hoàn thiện, đảm bảo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật, Sở Nội vụ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham gia ý 

kiến bằng văn bản vào dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ, Quyết định của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên. (Dự thảo văn bản nêu trên được đăng trên công thông tin điện tử 

của Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://snv.dienbien.gov.vn/). 

 Đề nghị Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Tờ 

trình của Sở Nội vụ, Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu 

chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh để các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến. 

 Riêng đối với UBND các huyện, thị xã và thành phố đề nghị tổ chức lấy ý 

kiến rộng rãi của các phòng, ban, đơn vị và UBND cấp xã trên địa bàn, tổng hợp 

ý kiến của các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã trên địa bàn về nội dung Quy 

định tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

 Văn bản góp ý của các cơ quan gửi về Sở Nội vụ trước ngày 9/9/2022 để 

tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, hoàn chỉnh các dự thảo theo quy định.  

 Sở Nội vụ rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị 

đảm bảo thời gian nêu trên. Quá thời gian trên, nếu cơ quan, đơn vị không có 

văn bản góp ý thì xem như nhất trí với dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ và Quyết 

định của UBND tỉnh./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm Tin học – Công báo tỉnh; 
- Các đồng chí Lãnh đạo Sở; 

- Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị trực 

thuộc Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, XDCQ&CTTN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Hoàng Thắng 
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