
BỘ TƯ PHÁP 
 

 

Số: 2785/BTP-KTrVB 

V/v lấy ý kiến về dự thảo 

Thông tư bãi bỏ một số  

văn bản QPPL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2022 

 

 

Kính gửi:........................................................................... 

 

Nhằm xử lý các văn bản, nội dung văn bản quy phạm pháp luật không còn 

phù hợp, Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành. 

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị 

Quý cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến đối với nội dung của dự thảo Thông tư.  

Văn bản góp ý đối với dự thảo Thông tư xin gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục 

Kiểm tra văn bản QPPL), 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội (kèm theo bản điện 

tử tới địa chỉ email: duonglh@moj.gov.vn) trước ngày 24/8/2022 để tổng hợp, 

chính lý, tiếp thu.  

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với đ/c Lê Hồng Dương, Cục Kiểm tra 

văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp, số điện thoại: 024.62739658. 

(Dự thảo Thông tư được đăng tải tại mục Lấy ý kiến dự thảo VBPL trên 

Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp). 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để b/c);  

- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, KTrVB. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA 

VĂN BẢN QPPL 

 

 

 

 

 

Hồ Quang Huy 
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