
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

Số:              /UBND-TP 

V/v triển khai Thông tư số 

03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Cao Bằng, ngày     tháng 3 năm 2022 

Kính gửi:  

                - Các phòng, ban, đoàn thể thành phố;  

      - Các đơn vị sự nghiệp; 

      - Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

       (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) 

       
Thực hiện Công văn số 232/STP-NV1 ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Sở 

Tư pháp tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2022/TT-BTP 

ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động 

của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và 

soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Thông tư số 

03/2022/TT-BTP) có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2022. Để việc triển khai 

thực hiện Thông tư số 03/2022/TT-BTP được kịp thời và có hiệu quả, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đề nghị các cơ quan, đơn vị trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai một số công việc sau đây: 

 1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt nội dung 

của Thông tư số 03/2022/TT-BTP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan, đơn vị mình thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức 

thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật, đảm bảo tuân thủ đúng theo 

các nội dung quy định nêu trong Thông tư số 03/2022/TT-BTP. 

 2. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Bằng cập nhật, đăng tải kịp thời Thông tư số 03/2022/TT-BTP trên Trang thông 

tin điện tử thành phố Cao Bằng. 

 3. Giao Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Cao Bằng đẩy 

mạnh tuyên truyền nội dung Thông tư số 03/2022/TT-BTP trên hệ thống truyền 

thanh của thành phố; tăng cường thời lượng, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật trên các chuyên trang, chuyên mục pháp luật phù hợp. 

 4. Giao phòng Tư pháp thành phố Cao Bằng tổ chức theo dõi, đôn đốc 

việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2022/TT-BTP và tổng hợp, báo cáo kết 

quả thực hiện trong Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022. 



2 
 

Nhận được Công văn này đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan 

tâm triển khai thực hiện./. 

(Gửi kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính 

trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật). 

 

Nơi nhận:     
- Như  trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND TP ; 

- Trang TTĐT TP ;         

- Lưu: VT, TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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