
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

  

Số:  18 /QĐ-STP 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày   05 tháng 02 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 

ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử 

dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ 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; 

 Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28/07/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 

25/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quyết định quy 

định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; 

 Xét đề nghị của Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp 

luật, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch soạn thảo dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để 

giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(có Kế hoạch kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1.  Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Phòng Bổ 

trợ Tư pháp, Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định được thành lập theo Quyết định số 

13/QĐ-STP ngày 20/01/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp căn cứ nhiệm vụ được 



giao theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm tổ chức 

thực hiện.  

2. Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có trách 

nhiệm theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch ban hành kèm theo 

Quyết định này, hàng tháng báo cáo Giám đốc Sở kết quả thực hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật, Phòng Bổ trợ Tư pháp, thành viên Tổ soạn thảo, các phòng, đơn 

vị thuộc Sở và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:      
- Giám đốc Sở; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu: VT, XD&KTVB.  
Thành.3b.   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 

 



 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 

Soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu 

tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  18 /QĐ-STP ngày  05 /02/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp) 

 

 

TT Nội dung công việc Sản phẩm đầu ra 
Người thực 

hiện 

Đơn vị/Người 

phối hợp 

Thời gian               

thực hiện 

Lãnh đạo phụ 

trách 

1 

Xây dựng báo cáo tình hình, kết quả 

thực hiện công tác đấu giá quyền sử 

dụng đất để giao đất có thu tiền sử 

dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

Báo cáo tình hình, kết quả thực 

hiện công tác đấu giá quyền sử 

dụng đất để giao đất có thu tiền 

sử dụng đất hoặc cho thuê đất 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Đ/c Lý Thị 

Thu Hà 

Phòng Bổ trợ Tư 

pháp; Trung tâm 

dịch vụ Đấu giá 

tài sản 

Xong trước 

ngày 

15/02/2020 

Đ/c Nguyễn Hữu 

Trúc, Phó Giám 

đốc Sở 

2 Xây dựng đề cương sơ bộ Đề cương sơ bộ 
Đ/c Khổng 

Xuân Thành 
Tổ soạn thảo 

Xong trước 

ngày 

28/02/2020 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược, Giám đốc 

Sở 

3 Xây dựng đề cương chi tiết Đề cương chi tiết 
Đ/c Khổng 

Xuân Thành 
Tổ soạn thảo 

Xong trước 

ngày 

05/3/2020 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược, Giám đốc 

Sở 

4 Lập đề nghị xây dựng Quyết định Đề nghị xây dựng Quyết định 
Đ/c Khổng 

Xuân Thành 

Tổ soạn thảo; 

Phòng Xây dựng 

và Kiểm tra 

VBQPPL 

Xong trước 

ngày 

10/3/2020 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược, Giám đốc 

Sở 



TT Nội dung công việc Sản phẩm đầu ra 
Người thực 

hiện 

Đơn vị/Người 

phối hợp 

Thời gian               

thực hiện 

Lãnh đạo phụ 

trách 

5 
Soạn thảo hoàn chỉnh dự thảo Quyết 

định, dự thảo Tờ trình văn bản 
Dự thảo văn bản 

Đ/c Khổng 

Xuân Thành 
Tổ soạn thảo 

Xong trước 

ngày 

15/3/2020 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược, Giám đốc 

Sở 

6 

Tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự 

thảo văn bản và tổng hợp ý kiến tham 

gia 

Báo cáo tổng hợp ý kiến tham 

gia vào dự thảo văn bản 

Đ/c Khổng 

Xuân Thành 
Tổ soạn thảo 

Từ ngày 

20/3 đến 

ngày 

20/4/2020 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược, Giám đốc 

Sở 

7 
Tiếp thu ý kiến và chỉnh lý dự thảo văn 

bản 

Dự thảo Quyết định sau tiếp thu 

ý kiến tham gia 

Đ/c Khổng 

Xuân Thành 
Tổ soạn thảo 

Xong trước 

ngày 

30/4/2020 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược, Giám đốc 

Sở 

8 Thẩm định dự thảo Quyết định 

Thành lập Tổ tư vấn thẩm định 

và báo cáo thẩm định; Báo cáo 

thẩm định dự thảo Quyết định 

Phòng Xây 

dựng và Kiểm 

tra VBQPPL 

Tổ soạn thảo 

Xong trước 

ngày 

20/5/2020 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược, Giám đốc 

Sở 

9 

Tiếp thu ý kiến thẩm định, hoàn chỉnh 

dự thảo Quyết định và hồ sơ trình dự 

thảo Quyết định theo quy định 

Hồ sơ trình dự thảo Quyết định 
Đ/c Khổng 

Xuân Thành 

Tổ soạn thảo; 

Phòng Xây dựng 

và Kiểm tra 

VBQPPL 

Xong trước 

ngày 

15/6/2020 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược, Giám 

đốc Sở 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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