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V/v lập đề nghị xây dựng nghị quyết của 

HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình 

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 9 năm 2018 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 2812/UBND-NC ngày 20/9/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh do Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình năm 2019, Sở Tư pháp báo cáo như sau: 

1. Về hướng dẫn các cơ quan trong việc xây dựng nghị quyết quy phạm 

pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh trình: Sở Tư 

pháp đã ban hành Văn bản số 903/STP-XD&KTVB ngày 25/8/2017 về việc 

hướng dẫn việc lập đề nghị xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh trình. 

2. Về đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh do Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình năm 2019 về lĩnh vực tư pháp: Qua theo dõi sự phân 

cấp tại các văn bản pháp luật của Trung ương và quá trình thực hiện công tác 

tư pháp ở địa phương cho đến thời điểm hiện nay, Sở Tư pháp không có đề 

nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Tuy nhiên, trong năm 2019, nếu Trung ương giao cho Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định chi tiết hoặc cần thiết phải ban hành các chính sách, biện 

pháp của địa phương theo quy định tại Điều 27 Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015 thì Sở Tư pháp sẽ chủ động tham mưu, đề xuất xây 

dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. 

Sở Tư pháp xin trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu VT- XD&KTVB. 
  Loan 4b. 
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