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Kính gửi: Bộ Tư pháp. 

              

Thực hiện Nghị quyết số 17/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội khóa 

XV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và phân công của Thủ 

tướng Chính phủ tại Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 24/8/2021 về phân công 

cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật thuộc Chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan xây dựng hồ sơ dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nội vụ 

gửi hồ sơ dự án Luật đến Quý Bộ để thẩm định.  

Hồ sơ gửi thẩm định gồm: 

1. Dự thảo Tờ trình dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; 

2. Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; 

3. Báo cáo Tổng kết thi hành pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; 

4. Báo cáo Rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; 

5. Báo cáo Đánh giá tác động chính sách bổ sung của dự án Luật; 

6. Báo cáo Đánh giá tác động chính sách đề nghị xây dựng dự án Luật Thực 

hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (Báo cáo số 524/BC-BNV ngày 05/02/2021); 

7. Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa 

phương về hồ sơ dự án Luật; 

8. Bản chụp ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương về hồ sơ dự án Luật. 

Bộ Nội vụ trân trọng đề nghị Quý Bộ quan tâm thẩm định để Bộ Nội vụ 

tổng hợp, trình Chính phủ để trình Quốc hội theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng; 

- Vụ Pháp chế (để phối hợp); 

- Lưu VT, CQĐP (2b). 
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