
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP  
  

Số:             /UBND-VP 
V/v xin ý kiến vào các dự thảo Luật  

trình tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất,  

Quốc họi khóa XV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    
  

Tam Điệp, ngày      tháng 12 năm 2021 

 

     Kính gửi:  

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc UBND thành phố; 

 - UBND các phường, xã. 

Thực hiện Văn bản số 54/ĐĐBQH-VP ngày 30/12/2021 của Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh Ninh Bình về việc xin ý kiến vào các dự thảo Luật trình tại kỳ họp 

bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. 

Theo chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022, kỳ họp bất thường 

lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, cho ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật 

Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. 

UBND thành phố giao các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham gia ý kiến vào 

các nội dung sửa đổi của dự thảo Luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của 

phòng, đơn vị. 

Các ý kiến góp ý tổng hợp bằng văn bản gửi về UBND thành phố (qua Văn 

phòng HĐND và UBND thành phố) và bản mềm qua địa chỉ hòm thư điện tử: 

vpubndtamdiep@gmail.com hoặc thaodp.tptd@ninhbinh.gov.vn trước 09h00’, 

ngày 04/01/2022. 

(Tài liệu dự thảo Luật lấy từ địa chỉ hòm thư điện tử: quochoinb15@gmail.com, 

mật khẩu: qhnb123456)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Tống Đức Thuận 
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