
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƢ PHÁP 

 

Số:   251  /STP - XD&KTVB 

V/v đôn đốc thực hiện Danh mục                   

xây dựng Quyết định QPPL của               

UBND tỉnh năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày 03 tháng 4 năm 2019 

 

 

Kính gửi:  - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các Sở: Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Công Thương; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp; 

- Ủy ban nhân dân thành phố. 

Ngày 28/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Danh mục xây dựng 

quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019 tại Quyết 

định số 94/QĐ-UBND. Trong quá trình theo dõi việc thực hiện Danh mục, Sở Tư 

pháp nhận thấy một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã đến hạn trình 

UBND tỉnh trong tháng 4/2019 nhưng chưa gửi hồ sơ để Sở Tư pháp thẩm định. 

Để đảm bảo tiến độ thực hiện Quyết định số 94/QĐ-UBND nêu trên, đề 

nghị các cơ quan (như kính gửi) khẩn trương gửi hồ sơ để Sở Tư pháp thẩm định 

theo quy định. Mọi thông tin liên quan đề nghị trao đổi với công chức Phòng Xây 

dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được phân công thẩm định (Chi tiết 

có biểu phân công kèm theo). 

Vậy, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                        
- UBND tỉnh (báo cáo);     

- Như kính gửi (phối hợp);  

- Trang TTĐT Sở Tư pháp;                                        
- Lưu: VT, XD&KTVB.  
  Loan. 5b. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thƣợc 

 



 

 

BIỂU DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÌNH                                                                                                     

UBND TỈNH TRONG THÁNG 4/2019 NHƢNG CHƢA GỬI HỒ SƠ THẨM ĐỊNH  

(Kèm theo Công văn số           /STP-XD&KTVB ngày 03/4/2019 của Sở Tư pháp) 

 

TT Trích yếu văn bản 
Cơ quan chủ trì              

soạn thảo 

Thời gian thực hiện 
Phân công công 

chức thẩm định Trình 

UBND tỉnh 

UBND tỉnh 

ban hành 

1.  
Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy 

hoạch và kiến trúc đô thị thành phố Tuyên Quang 

- UBND thành phố 

soạn thảo Quy chế; 

- Sở Xây dựng trình 

UBND tỉnh ban 

hành văn bản 

Tháng 4 Tháng 5 

Khổng Xuân Thành 

Điện thoại liên hệ 

02073.827.372  

hoặc 0917.704.068 
2.  

Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (thay thế 

Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND) 

Sở Công Thương Tháng 4 Tháng 6 

3.  

Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ 

nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương 

đương thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang 

Ban Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh 

Tuyên Quang 

Tháng 4 Tháng 5 

4.  

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo 

Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016  của 

UBND tỉnh 

Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh 
Tháng 4 Tháng 5 

Nguyễn Ngọc Loan 

Điện thoại liên hệ 

02073.818.154  

hoặc 0966.399.262 

5.  

Quyết định của UBND tỉnh ban Quy định thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang (thay thế Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND) 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Tháng 4 Tháng 6 

Trương Thị Lan 

Điện thoại liên hệ 

02073.827.372  

hoặc 0349.598.946 
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