
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /UBND-TH 

Về việc rà soát, kiến nghị sửa 

đổi, bổ sung các quy định gây 

vướng mắc, ách tắc, cản trở 

hoạt động đầu tư, kinh doanh 

và đời sống xã hội 

Ia H’Drai, ngày      tháng 5 năm 2021 
 

 

 

Kính gửi:  

- Các Phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Căn cứ Công văn số 1139/VP-NC ngày 26/4/2021 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định 

của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời 

sống xã hội; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các Phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện; Ủy ban nhân dân các xã căn 

cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương: 

- Tổ chức rà soát, thống kê các quy định gây mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu 

thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn trong các văn bản quy 

phạm pháp luật hiện hành (Luật, Nghị định, Thông tư) đang gây khó khăn, vướng 

mắc, cản trở các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân 

dân...Trong đó, cần xác định cụ thể nội dung quy định (điều, khoản, văn bản) gây 

khó khăn, vướng mắc cần phải sửa đổi, bổ sung tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 

đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định, văn bản quy phạm pháp luật cụ 

thể, để tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp 

luật,...  

- Kết quả báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tư pháp) trước 

ngày 07/5/2021. 

2. Giao Phòng Tư pháp theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ 

chức triển khai các nội dung trên đảm bảo theo quy định; tổng hợp, tham mưu Ủy 

ban nhân dân huyện để báo cáo Sở Tư pháp theo đúng quy định.  

Yêu cầu các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã khẩn trương thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT-LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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