
BỘ NỘI VỤ 

Số:          /BNV-TH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

V/v báo cáo tổng kết Pháp lệnh 

số 34/2007/PL-UBTVQH11 
Hà Nội,  ngày        tháng  9   năm 2021 

  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

     

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và các dự án 

luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; ý kiến chỉ đạo của 

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh giao Bộ Nội vụ tiếp tục chủ trì nghiên 

cứu xây dựng Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, đảm bảo chất 

lượng, tiến độ trình Chính phủ tháng 12/2022 xem xét, thông qua để trình Quốc 

hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5, tháng 5/2023 (Công văn số 5447/VPCP-PL ngày 

09/8/2021 của Văn phòng Chính phủ); Tờ trình số 302/TTr-CP ngày 24/8/2021 

của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Để kịp thời xây dựng Báo cáo tổng kết, đánh giá kết qủa thi hành Pháp lệnh 

số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn làm cơ sở thực tiễn để xây 

dựng và hoàn thiện dự thảo Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, 

Bộ Nội vụ đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

tập trung tổng kết, đánh giá kết quả thi hành Pháp lệnh số 34/2007/PL-

UBTVQH11 ngày 20/4/2007 theo đề cương hướng dẫn báo cáo (gửi kèm theo). 

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm hoàn thiện thể chế về thực hiện dân chủ 

ở xã, phường, thị trấn, Bộ Nội vụ đề nghị Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan, đặc 

biệt là chính quyền cấp cơ sở tổ chức tổng kết, đánh giá nghiêm túc việc thi hành 

Pháp lệnh số 34 nêu trên và gửi Báo cáo tổng kết về Bộ Nội vụ (qua Vụ Tổng 

hợp) trước ngày 15 tháng 11 năm 2021 để tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết 

Pháp lệnh số 34 bảo đảm chất lượng, thời gian quy định./. 

(Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, trường hợp cần cung cấp thông tin,  

đề nghị liên lạc với ông Trần Xuân Hiền, Phó Vụ trưởng điều hành Vụ Tổng hợp, 

Bộ Nội vụ, số điện thoại: 0981. 899 989). 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Dân vận Trung ương (để phối hợp); 

- BTT UBTWMTTQ Việt Nam (để phối hợp); 

- Văn phòng Chính phủ (Vụ PL, QHĐP); 

- Văn phòng Quốc hội (Vụ PL); 

- Bộ Tư pháp (Vụ PLHSHC); 

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố (để thực hiện); 

- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà (để b/c); 

- Thứ trưởng Triệu Văn Cường; 

- Lưu: VT, TH (05b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Triệu Văn Cường 
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