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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

              Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Trà Vinh, ngày  04  tháng 4  năm 2022 

V/v phổ biến các Luật có hiệu lực 

                 năm 2022 

    

                            Kính gửi:  

     - Các Sở, Ban ngành tỉnh; 

     - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 24/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh. Theo đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai, phổ biến các 

Luật có liên quan đến ngành Kế hoạch và Đầu tư được quy định tại Luật số 

03/2022/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022 như sau: 

- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công. 

- Điều 2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 12 của Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư. 

- Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.  

- Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu. 

- Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp. 

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị truy cập vào trang thông tin điện tử của Sở tại 

địa chỉ: https://skhdt.travinh.gov.vn/, chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật để 

xem toàn bộ nội dung Luật số 03/2022/QH15. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

khó khăn, vướng mắc, đề nghị gửi văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư để được 

hướng dẫn theo thẩm quyền. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến đến Quý cơ quan, đơn vị được biết, 

thực hiện./           

                                                                             

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- BGĐ Sở; 

- Các phòng, TT thuộc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VP.ML.03. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Hồng Ngọc Hưng 
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