
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

             Số:             /BTTTT-CVT 
V/v thẩm định hồ sơ dự án Luật Viễn 

thông (sửa đổi) 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Hà Nội, ngày       tháng      năm 2023 

                                  
 

Kính gửi:    Bộ Tư pháp 
 

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) được phân 

công tại Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 về phân công cơ quan chủ trì 

soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, 

pháp lệnh năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu, xây dựng hồ sơ 

dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) và đã thực hiện đăng website lấy ý kiến đóng góp 

của nhân dân, gửi văn bản lấy ý kiến các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Ngoại giao, Tư 

pháp và các đơn vị có liên quan, hoàn chỉnh dự thảo trên cơ sở nghiên cứu các ý 

kiến đóng góp. 

Bộ Thông tin và Truyền thông xin gửi Bộ Tư pháp hồ sơ dự án Luật Viễn 

thông (sửa đổi) (gồm các tài liệu gửi kèm) để thẩm định theo quy định. 

Trân trọng./. 

 

 Nơi nhận:                                                                       
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Thứ trưởng Phạm Đức Long; 

- Lưu: VT, CVT (03). 

  

Tài liệu gửi kèm: 

- Tờ trình Chính phủ về dự án luật; 

- Dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi); 
- Các tài liệu gửi qua đường điện tử:  
+ Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp 

luật; 
+ Bản đánh giá thủ tục hành chính; 

+ Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới; 
+ Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; 
+ Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; 

+ Nghị quyết của Chính phủ về đề nghị xây dựng 

luật.                                                    

KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Long 
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