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TỜ TRÌNH 

Đề nghị xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 12; khoản 1 Điều 127 và khoản 1 Điều 170 Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Tư pháp kính trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành, như sau: 

I. TÊN GỌI CỦA QUYẾT ĐỊNH 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

- Khoản 1 Điều 12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

quy định: 

“1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế 

hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước 

đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn 

bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền. Văn bản sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên 

văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành. 

Văn bản bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng Công báo, 

niêm yết theo quy định”. 

- Khoản 1 Điều 127 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 quy định:  
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“1. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch ủy 

ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm đề nghị xây dựng quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh”. 

- Khoản 1 Điều 170 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 quy định:  

“1. Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 

trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; nếu phát 

hiện có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc 

không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thì tự mình hoặc 

kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời đình chỉ việc thi hành, 

bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc thay thế văn bản quy 

phạm pháp luật. 

Cơ quan, tổ chức và công dân có quyền đề nghị cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền xem xét đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành 

văn bản mới hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật”. 

- Ngày 28/02/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết 

định số 167/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành kỳ 

2014 - 2018, trong đó tại Phụ lục số 04 - Danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật do HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành cần sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 ban hành kèm theo Quyết định 

số 167/QĐ-UBND đã công bố danh mục 18 Quyết định quy phạm pháp luật 

do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung không còn phù hợp cần bãi bỏ. 

Ngày 10/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 

03/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành, trong đó đã bãi bỏ 11/18 Quyết định. 

Tính đến thời điểm hiện tại còn 07 Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành có nội dung không còn phù hợp nhưng chưa được bãi bỏ. 

Từ các vấn đề nêu trên, việc xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành là rất cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật hiện 

hành. 
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III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN 

1. Mục đích: Xây dựng Quyết định nhằm kịp thời bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung không còn 

phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế- 

xã hội của địa phương, đồng thời thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Quan điểm xây dựng văn bản:  

- Đảm bảo việc thi hành Hiến pháp, pháp luật. 

- Phù hợp với pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các 

văn bản pháp luật có liên quan. 

- Kịp thời xử lý những văn bản có nội dung không còn phù hợp, góp 

phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, thúc 

đẩy kinh tế- xã hội địa phương ngày càng phát triển. 

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA VĂN BẢN 

Quy định về việc bãi bỏ 07 Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành có nội dung không còn phù hợp, gồm: 

(1) Quyết định số 1579/QĐ-UB ngày 28/9/2001 của UBND tỉnh về việc 

ban hành quy định tạm thời tiêu chuẩn đàn bò giống trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang; 

(2) Quyết định số 42/2004/QĐ-UB ngày 17/04/2004 của UBND tỉnh về 

việc thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo; 

(3) Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 11/6/2007 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy định quy cách kích thước, chất liệu, số lượng, chủng 

loại trang thiết bị, phương tiện làm việc, và mức kinh phí mua sắm cho các 

phòng sử dụng chung theo Quy định tại Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ áp dụng thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

(4) Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh 

Ban hành Quy chế quản lý và điều hành Quỹ khám, chữa bệnh cho người 

nghèo; 
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(5) Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng 

sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, có xét đến năm 2020; 

(6) Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh 

về việc quy định chế độ hỗ trợ cho giáo viên mầm non không trong biên chế 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

(7) Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của UBND tỉnh 

về chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

 (Có Biểu thuyết minh lý do đề nghị bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật do 

UBND tỉnh ban hành kèm theo) 

V. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH UBND TỈNH VÀ UBND TỈNH BAN HÀNH  

1. Thời gian Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định: 

Trước ngày 20/11/2019. 

2. Dự kiến thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Tháng 12/2019. 

VI. CƠ QUAN CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP SOẠN THẢO 

1. Cơ quan chủ soạn thảo: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

2. Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành có liên quan. 

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành, Sở Tư pháp xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Giám đốc, PGĐ Sở; 

- Trang Thông tin điện tử STP; 

- Lưu VT, XD&KTVB. 
  Thành.4b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BIỂU THUYẾT MINH 

 LÝ DO ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH 

(Kèm theo Tờ trình số:      /TTr-STP ngày     tháng 10 năm 2019 của Sở Tư pháp) 

 

 

TT TÊN VĂN BẢN LÝ DO ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ 
GHI 

CHÚ 

1  

Quyết định số 1579/QĐ-UB ngày 

28/9/2001 của UBND tỉnh về việc ban 

hành quy định tạm thời tiêu chuẩn đàn 

bò giống trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang; 

- Khoản 1 Mục I quy định:"Quy định tạm thời tiêu chuẩn 

đàn bò giống làm cơ sở tiến hành kiểm kê đánh giá chất 

lượng toàn bộ đàn bò hiện có trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang đến thời điểm 01/10/2001". Theo đó, Quyết định 

số 1579/QĐ-UB  chỉ áp dụng cho việc kiểm kê, đánh giá 

đàn bò trên địa bàn tỉnh đến 01/10/2001.  

- Một số chỉ tiêu kỹ thuật trong Quyết định này không còn 

phù hợp với điều kiện chăn nuôi bò trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

 

2  

Quyết định số 42/2004/QĐ-UB ngày 

17/04/2004 của UBND tỉnh về việc 

thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho 

người nghèo 

Ngày 28/3/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

281/QĐ-UBND thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho 

người nghèo tỉnh Tuyên Quang nhưng chưa bãi bỏ Quyết 

định số 42/2004/QĐ-UB 

 

3  

Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND 

ngày 11/6/2007 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy định quy cách kích 

thước, chất liệu, số lượng, chủng loại 

trang thiết bị, phương tiện làm việc, và 

Văn bản được ban hành theo phân cấp tại điểm b, c khoản 

2 Điều 8 Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 

18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương 

tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức 
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TT TÊN VĂN BẢN LÝ DO ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ 
GHI 

CHÚ 

mức kinh phí mua sắm cho các phòng 

sử dụng chung theo Quy định tại 

Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ áp dụng thực 

hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

nhà nước hiện đã hết hiệu lực thi hành. 

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 

50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 về quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. Trong đó đã 

quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định mức trang bị máy 

móc, thiết bị văn phòng phổ biến của các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức cấp tỉnh và không phân cấp cho UBND tỉnh quy 

định quy cách kích thước, chất liệu, số lượng, chủng loại 

trang thiết bị, phương tiện làm việc, và mức kinh phí mua 

sắm cho các phòng sử dụng chung. 

4  

Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy chế quản lý và điều hành 

Quỹ khám, chữa bệnh cho người 

nghèo 

Ngày 09/4/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

331/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và điều hành 

Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo nhưng chưa bãi bỏ 

Quyết định số 45/2007/QĐ-UB 

 

5  

Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, 

khai thác, chế biến và sử dụng khoáng 

sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, 

có xét đến năm 2020 

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định tại 

Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND, ngày 26/7/2017 của 

HĐND tỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy hoạch điều tra, đánh 

giá, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên 

Quang đến năm 2010, có xét đến năm 2020 ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 97/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 

năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

Đồng thời, Luật khoáng sản năm 2010 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành không phân cấp cho UBND tỉnh phê 

duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng 

khoáng sản. 
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TT TÊN VĂN BẢN LÝ DO ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ 
GHI 

CHÚ 

6  

Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh về 

việc quy định chế độ hỗ trợ cho giáo 

viên mầm non không trong biên chế 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

Văn bản có nội dung sao chép nội dung Nghị quyết số 

21/2008/NQ-HĐND ngày 27/11/2008 của HĐND tỉnh về 

việc quy định chế độ hỗ trợ cho giáo viên mầm non không 

trong biên chế nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 về quy định chính sách 

hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối 

với giáo viên mầm non. Trong đó tại Chương III Nghị 

định này đã quy định cụ thể về chính sách đối với giáo 

viên mầm non bao gồm cả giáo viên mầm non không 

trong biên chế và không phân cấp cho cấp tỉnh quy định. 

 

7  

Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND 

ngày 01/02/2010 của UBND tỉnh về 

chính sách khuyến khích phát triển 

tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Nội dung văn bản sao chép Nghị quyết số 29/2009/NQ-

HĐND; Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND đã được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND 
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