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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020 

 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;  

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; 

 Xét đề nghị của của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình 

số 10/TTr-VP ngày 23/02/2020 về phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy 

phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020 (Có Phụ lục Danh mục quyết định quy 

phạm pháp luật ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ gửi kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy 

phạm pháp luật phê duyệt kèm theo Quyết định này có trách nhiệm triển khai 

thực hiện nghiêm túc, đảm bảo về chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và trình 

đúng thời gian quy định; hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện với 

Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2. Nguồn kinh phí thực hiện Quyết định này được thực hiện theo quy định 

tại Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa 

phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai 

đoạn 2017-2020. 
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3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư 

pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện 

Quyết định này.  

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

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Người đứng đầu các sở, ban, 

ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận:                                                           
- Thường trực Tỉnh ủy;                 

- Thường trực HĐND tỉnh;            báo cáo        

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Như Điều 3; (thực hiện) 

- PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Phòng THCB; 

- TP, PTP, CV khối NCTH; 

- Lưu: VT, NC. (P.Hà) 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

(đã ký) 

đã ký 

 

 

 

 

Phạm Minh Huấn 
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