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Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

Thực hiện Công văn số 186/UBND-KTTH ngày 27/01/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác 

quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Quyết định ban 

hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc 

lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tại Điều 120 của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: “Cơ quan chủ trì soạn 

thảo tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và các cơ 

quan, tổ chức có liên quan theo quy định tại Điều 120 của Luật này”(Tại khoản 1, 

Điều 120 quy định: Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải được 

đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý 

kiến). Để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo Quyết định 

ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp 

thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội kính đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm xem xét, đăng 

tải toàn văn dự thảo Quyết định nêu trên trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

(có dự thảo Quyết định kèm theo) 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kính đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh quan tâm hỗ trợ./. 
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