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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26 /2011/Qð-UBND

ðà Nẵng, ngày 09 tháng 9 năm 2011

QUYẾT ðỊNH
Sửa ñổi, bổ sung khoản 3 ðiều 14 và khoản 3 ðiều 15 Quy ñịnh về xây dựng và
ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố ðà Nẵng ban hành
kèm theo Quyết ñịnh số 11/2007/Qð-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2007
_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính
phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung khoản 3 ðiều 14 và khoản 3 ðiều 15 của Quy ñịnh về
xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố ðà Nẵng
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 11/2007/Qð-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2007
của UBND thành phố ðà Nẵng, như sau:
1. Sửa ñổi, bổ sung khoản 3 ðiều 14 như sau:
“3. Tổ chức lấy ý kiến dự thảo văn bản
a) Cơ quan soạn thảo lựa chọn các hình thức lấy ý kiến hoặc kết hợp các hình
thức quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này nhưng bắt buộc phải lấy ý kiến bằng văn bản của
các cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp ñến việc tổ chức thực hiện văn bản.
b) ðối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy ñịnh về thủ tục hành
chính, trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm ñịnh, cơ quan chủ trì soạn thảo phải tổ chức
ñánh giá tác ñộng của thủ tục hành chính và gửi lấy ý kiến của Văn phòng Ủy ban nhân
dân thành phố với tư cách cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính.
*. Hồ sơ lấy ý kiến gồm có:
- Văn bản ñề nghị góp ý kiến;
- Dự thảo văn bản có quy ñịnh về thủ tục hành chính;

