
UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SGTVT-KHKT&QLGT 

V/v góp ý kiến dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật. 

Cao Bằng, ngày        tháng      năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng; 

- UBND các huyện, Thành phố; 

- Các sở, ban ngành; 

 

 

Thực hiện Văn bản số 2364/UBND-KT ngày 23 tháng 9 năm 2020 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc cho chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải Cao Bằng (Sở GTVT) 

đã xây dựng Dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Để hoàn thiện dự thảo Quyết định theo quy định về trình tự soạn thảo, ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở GTVT đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định trên (gửi kèm theo 

Công văn này). 

Các ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý cơ quan đề nghị gửi về Sở Giao 

thông vận tải trước ngày 14/12/2020 để tổng hợp, hoàn chỉnh nội dung bản dự thảo. 

Đề nghị các Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Phòng KHKT&QLGT;         

- Cổng thông tin điện tử tỉnh CB; 

- Cổng TTĐT Sở;                                  

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đàm Đức Văn 
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