
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 
SỞ NGOẠI VỤ 

Số:       /SNgV-VPTTr 
V/v góp ý dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh về bãi bỏ Quyết định 

số 47/2018/QĐ-UBND ngày 

29/11/2018 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày  16 tháng 9 năm 2022 

 

 

             Kính gửi:  

          - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

          - UBND các huyện, thành phố thị xã. 

 

Thực hiện các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

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

phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 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 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP. 

Căn cứ Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày 19/12/2020 về bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành, Sở Ngoại 

vụ dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 

29/11/2018 về việc ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại 

giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh. Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị 

nghiên cứu, tham gia ý kiến (bằng văn bản) đối với dự thảo văn bản nêu trên, 

gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 16/10/2022 để Sở tổng hợp, tiếp thu, hoàn 

thiện hồ sơ trình UBND tỉnh theo quy định (gửi kèm dự thảo Quyết định). 

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VPTTr. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC   
 

 
 

   Ngô Thị Hoài Nam 
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