
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 

09/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Ngày 17/7/2019, Sở Tư pháp tỉnh nhận được Công văn số 115/VP-NC ngày 

09/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đề nghị thẩm định dự thảo quyết 

định QPPL (Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm 

việc của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-

UBND ngày 07/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Sau khi nghiên cứu, Sở Tư 

pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

I. Căn cứ thẩm định 

- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 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; 

- Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 của Chính phủ ban hành 

Quy chế làm việc của Chính phủ; 

- Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 14/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định chế độ họp trong quản lý, điều hành của các cơ quan thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước; 

- Quyết định số 94/QĐ-STP ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh phê duyệt 

Danh mục xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật năm 2019; 

- Một số văn bản khác có liên quan. 

II. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Quyết định 

với hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội dung dự thảo Quyết định với các 

quy định trong văn bản đã giao cho UBND tỉnh quy định chi tiết; thể thức, 

kỹ thuật soạn thảo 

Về cơ bản, Sở Tư pháp nhất trí với nội dung dự thảo Quyết định. Tuy nhiên, 

đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa một số vấn đề sau: 

- Điều 1, khoản 7 (Sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 23) quy định: “d. Trong 

trường hợp hồ sơ đề án, dự án, dự thảo văn bản hoặc giải quyết công việc cụ thể 

trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh còn có ý kiến khác nhau giữa 

các cơ quan, đơn vị chuyên môn, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực 
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hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều này”, đề nghị sửa cụm từ “Khoản 

3 Điều này” thành cụm từ “khoản 3 Điều 10 Quy chế này”. 

- Điều 1, khoản 5 (Sửa đổi Điều 16), đề nghị bổ sung tên Điều 16. 

- Đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa thể thức, kỹ thuật trình bày dự thảo văn bản 

theo quy định của 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. 

III. Kết luận 

Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến thẩm định nêu tại Phần II Báo 

cáo thẩm định này để hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh 

theo quy định. 

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Quyết định Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- VP UBND tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu VT, XD&KTVB. 
  Loan.4b. 
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