
 

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số: 936/STP-XDKTVB 

V/v đề xuất xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật trình Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh 

bổ sung trong Quý III và IV/2020.  

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 

               Điện Biên, ngày 12 tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi: Các Sở, ban, ngành tỉnh  

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế Xây dựng và ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (sau đây gọi tắt là Quy chế) 

và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành 

tỉnh rà soát, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung trong Quý III và IV/2020, cụ thể như sau: 

1. Đối với đề nghị xây dựng nghị quyết, quyết định quy phạm pháp luật để 

quy định chi tiết điều khoản điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật 

của cơ quan nhà nước cấp trên theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 và điểm a 

khoản 2 Điều 5 của Quy chế, đề nghị các sở, ban, ngành lập danh mục (theo mẫu 

tại Biểu số 01). Trong đó lưu ý: Việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy phạm 

pháp luật để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy 

phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên cần lập hồ sơ đề nghị, bao gồm: 

Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết và Bản thuyết minh về căn cứ ban hành 

nghị quyết; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của nghị quyết; nội dung chính của 

nghị quyết; thời gian dự kiến đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh xem 

xét, thông qua; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành. 

2. Đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật để quy định các 

nội dung theo quy định tại điểm b, c, d khoản 2 Điều 4, đề nghị sở, ban, ngành 

tham mưu thực hiện việc lập đề nghị xây dựng nghị quyết theo quy định từ Điều 11 

đến 14 của Quy chế; đồng thời lập biểu kèm theo (theo mẫu tại Biểu số 02).  

3. Đối với đề nghị xây dựng quyết định quy phạm pháp luật để quy định 

các nội dung theo quy định tại điểm b, c, d khoản 2 Điều 5 của Quy chế, đề nghị 

các sở, ban, ngành thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Quy chế. Trong đó 

lưu ý: Tờ trình đề nghị xây dựng Quyết định cần ghi rõ đối tượng, phạm vi điều 
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chỉnh, nội dung chính của quyết định; thời gian dự kiến đề nghị Uỷ ban nhân 

dân tỉnh xem xét, thông qua; đồng thời lập biểu (theo mẫu tại Biểu số 02).  

(Lưu ý, đề nghị các Sở, ban, ngành rà soát, không lập đề xuất đối với 

những Nghị quyết, Quyết định đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận tại những quyết định chấp thuận xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành). 

Đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung trong quý III và IV năm 2020 của các các sở, ban, 

ngành đề nghị gửi bản giấy và gửi bản điện tử về hộp thư: 

phongxdvktvb@gmail.com trước ngày 30/8/2020 để tổng hợp, tham mưu trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp 

thuận theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, XDKTVB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Quế 
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