U( BAN NHAN DAN
THI xA CUA LO

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc lap - Tiy do - Hnh phüc

So:589 /UBND -TCKH

Ct'ra Lô, ngày
05tháng 5 nãm 2021

V/v rà soát, kin nghj sCi'a di, b
sung các quy dlnh cüa pháp 1ut gay
vuóng m.c, ách thc, can tr boat dng
du tu kinh doanh và dôi sOng xã hi

KInh gui: Thu tnthng các phOng, ban, dan vj thj xâ
Thirc hin cong van s 1568/SKHDT-TH cüa S Ké hoch - Du tu ngày
29/4/202 1 v vic rà soát, kin nghj si'ra dôi, bô sung các quy djnh cüa pháp 1ut gay
vuâng mac, ách tic, can trçY hott dng du tu kinh doanh và di sOng xã hi;
D có Ca si tOng hçip, báo cáo Sâ K hoch - Du tu, UBND tinh, UBND thj
xa yêu cu các phông, ban, dan vj thj xâ nghién c1ru, rà soát, d xut phuang an xü

1, kin nghj süa dM, bO sung các quy djnh không con phü hçp, mâu thun, chOng
chéo trong các van ban quy phm pháp 1ut hin hành (Lut, Nghj djnh, Thông tu)
theo mu kern theo.
Báo cáo rà soát gui v UBND th xâ (Qua phông Tài chInh - Ké' hogch) truóc
ngày 08/5/202 1.
N1in duoc Cong van nay, yêu cu Thu trrnng các phông, ban, dan thj xà
nghiêm t11c tO chCrc thrc
Neil n/ian:
- Nhu' trén;
- Luu VT, TCKH.AI

TM.UY BAN NHAN DAN
CH1J T!CH

Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò
05-05-2021 08:43:13 +07:00

Doan Tiên Dung

BIEU iA SOAT CAC QUY B4NH PHAP LUiT GAY \TUNG MAC, ACH TAC, CAN TRO
DEN HOiT DQNG SAN XUAT KINH DOANH VA DI SONG XA HQI
(Kern theo Cong van s

Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò
05-05-2021 08:43:20 +07:00

TT Ten van ban

Diu, khoãn, mI1c

~Yj /UBND

-

TKH ngày 6/5/2021)

Ni dung vu'óng Ni dung chông Kin nghj, d
mac, gay ách tac cheo cüa van ban xuãt süa dôi
dôi vó'i van ban
khác (lam rö diêu,
khoãn, van ban
khác)

Cp có thãm
quyên sü'a dôi

