
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 903 /STP-XD&KTVB 
V/v hướng dẫn việc lập đề nghị xây dựng 

nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND 

tỉnh do UBND tỉnh trình 

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 9 năm 2018 

 
Kính gửi: - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 2812/UBND-NC ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh về 

việc xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình năm 2019, Sở Tư 

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

HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình, như sau: 

Cơ quan chủ trì soạn thảo phải lập đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND 

tỉnh theo quy định tại Điều 111 và khoản 2 Điều 117 của Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015 (viết tắt là Luật năm 2015) trình UBND tỉnh.  

- Đối với đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một trong 

các nội dung: (1) Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, 

văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; (2) Biện pháp nhằm 

phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; (3) Biện 

pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương (thuộc khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 27 của Luật năm 2015): Khi lập 

đề nghị xây dựng nghị quyết, cơ quan chủ trì soạn thảo phải đánh giá tác động 

của chính sách (Điều 112 của Luật năm 2015, Điều 6 của Nghị định 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), lấy ý kiến tham gia của các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân (Điều 113 của Luật năm 2015, Điều 10 Nghị định 

34/2016/NĐ-CP, xin ý kiến tham gia của các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý 

ngành, lĩnh vực có liên quan theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP), gửi Sở Tư pháp thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết (Điều 

115 của Luật năm 2015). Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết thực hiện theo quy 

định tại Điều 114 của Luật năm 2015. 

- Đối với đề nghị xây dựng nghị quyết quy định chi tiết điều, khoản, điểm 

được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên 

(thuộc khoản 1 Điều 27 Luật năm 2015): Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết theo 

quy định tại khoản 2 Điều 117 của Luật năm 2015, gồm: (1) Tờ trình về đề nghị 

xây dựng nghị quyết; (2) 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 xem xét, thông qua; dự kiến nguồn lực, 

điều kiện bảo đảm cho việc thi hành nghị quyết. 
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Trên đây là hướng dẫn của Sở Tư pháp về việc lập đề nghị xây dựng nghị 

quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình. Trong quá trình thực hiện nếu có 

vướng mắc, đề nghị các cơ quan liên hệ với Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn 

bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp (đồng chí Nguyễn Ngọc Loan, điện 

thoại 027 3818 154 hoặc 0966 399 262, địa chỉ email: 

xaydungphapluatstptq@gmail.com) để được trao đổi, hướng dẫn cụ thể./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; (báo cáo) 

- Như kính gửi; (p/hợp thực hiện) 

- Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu VT- XD&KTVB. 
  Loan 20b. 

   
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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