
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số                               

24/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh                             

Tuyên Quang ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ tỉnh Tuyên Quang 

           

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 952/SNV-CCHC-VTLT ngày 

02/11/2020 của Sở Nội vụ về việc đề nghị thẩm định dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật (dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 

20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế văn thư, 

lưu trữ tỉnh Tuyên Quang), sau khi nghiên cứu, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định 

như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 22/11/2019; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 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 (sau đây viết tắt là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP); 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư; 

- Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa cơ quan trong hệ thống hành chính nhà 

nước; 

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về quản lý 

và sử dụng con dấu; 

- Một số văn bản pháp luật có liên quan. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH (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 quy định chi 

tiết) 

1. Sự cần thiết ban hành văn bản 

 UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

           SỞ TƯ PHÁP 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số: 259/BC-STP             Tuyên Quang, ngày 05 tháng 11 năm 2020 



 2 

Ngày 20/11/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 

24/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. Căn cứ pháp lý chính để ban hành Quyết định số 

24/2014/QĐ-UBND là Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của 

Chính phủ về công tác văn thư (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ). 

Ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 28/2018/QĐ-

TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa cơ quan trong hệ thống hành chính 

nhà nước; ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 

về công tác văn thư (thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 

của Chính phủ về công tác văn thư, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ). 

Qua nghiên cứu Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND Sở Tư pháp nhận thấy 

06/09 văn bản là căn cứ ban hành Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND đã hết 

hiệu thi hành; nhiều nội dung của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 

24/2014/QĐ-UBND (sau đây viết tắt là Quy chế) không còn phù hợp với quy 

định của pháp luật hiện hành như: (i) Các văn bản dẫn chiếu thực hiện tại Điều 

4, Điều 5, Điều 8, Điều 9, Điều 15, Điều 16 Quy chế đã hết hiệu lực thi hành; 

(ii) Các quy định về soạn thảo, ban hành, quản lý văn bản từ Điều 4 đến Điều 15  

Quy chế không còn phù hợp với quy định từ Điều 7 đến Điều 19 Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP; (iii) Các quy định về quản lý, sử dụng con dấu tại Điều 19, 

Điều 20 Quy chế không còn phù hợp với Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu. Ngoài ra, Quy chế 

chưa quy định việc soạn thảo, ban hành, quản lý văn bản điện tử theo quy định 

tại Quyết định 28/2018/QĐ-TTg và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; các quy định 

về công tác văn thư, lưu trữ hiện nay đã được quy định cụ thể, rõ ràng tại Luật 

Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành, Quyết định 28/2018/QĐ-TTg, Nghị 

định số 30/2020/NĐ-CP, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP… 

Tại khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

quy định “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…”. 

Từ các vấn đề nêu trên thì việc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang là cần thiết và có cơ sở. 



 3 

2. Nội dung dự thảo văn bản 

Dự thảo Quyết định được soạn thảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và văn bản hướng dẫn 

thi hành; có nội dung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Thể thức, kỹ thuật soạn thảo: Đề nghị sắp xếp địa chỉ nơi nhận theo 

thứ tự địa vị pháp lý từ cao đến thấp. 

III. KẾT LUẬN 

Sau khi hoàn chỉnh theo Mục II Báo cáo này, dự thảo văn bản đủ điều kiện 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.  

Trên đây là báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Quyết định bãi 

bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ tỉnh Tuyên Quang./. 

 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Nội vụ; 

- Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 
  Loan.4b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
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