
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 806/STP-XDKTTHPL&PBGDPL 
V/v lập đề nghị xây dựng nghị quyết của 

HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình; danh mục 

nghị quyết QPPL quy định chi tiết 

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 9 năm 2020 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 2814/UBND-NC ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh 

về việc xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình năm 2021, Sở Tư pháp báo cáo như sau: 

1. Về hướng dẫn các cơ quan trong việc xây dựng nghị quyết quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh 

trình:  

Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 804/STP-XDKTTHPL&PBGDPL 

ngày 18/9/2020 về việc hướng dẫn, đôn đốc lập đề nghị xây dựng nghị quyết 

quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh 

trình. 

2. Về đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh do 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình năm 2021 về lĩnh vực tư pháp: 

 Chưa phát sinh. 

3. Về danh mục nghị quyết quy phạm pháp luật quy định chi tiết: 

Hiện nay, Bộ Tư pháp chưa có thông báo các nội dung giao địa phương 

quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại 

Kỳ họp thứ 9. Tuy nhiên, qua theo dõi các luật, nghị quyết của Quốc hội, Sở 

Tư pháp lập Danh mục nghị quyết quy phạm pháp luật quy định chi tiết các 

luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 (Có Danh mục kèm 

theo). 

Sở Tư pháp xin trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; (báo cáo) 

- Ban Pháp chế, HĐND tỉnh; 

- Sở Nội vụ;  

- Sở Tài chính;  

- Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 
  Loan 2b. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 



 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Tuyên Quang, ngày 19 tháng 9 năm 2020 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 

(Kèm theo Văn bản số: 806/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 19/9/2020 của Sở Tư pháp) 

 

TT TÊN LUẬT NỘI DUNG GIAO 
DỰ KIẾN TÊN                               

VĂN BẢN QPPL 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

SOẠN 

THẢO 

CƠ 

QUAN 

PHỐI 

HỢP 

THỜI GIAN THỰC HIỆN 

TRÌNH UBND 

TỈNH 

HĐND, UBND 

TỈNH BAN 

HÀNH 

1.  

LUẬT 

THANH 

NIÊN 

(có hiệu lực 

thi hành từ 

ngày 

01/01/2021

) 

Điểm a khoản 1 Điều 40 Luật Thanh niên quy 

định: 

“Điều 40. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau 

đây: 

a) Ban hành nghị quyết về phát triển thanh niên tại 

địa phương để thực hiện chính sách, pháp luật của 

Nhà nước đối với thanh niên;”. 

Nghị quyết của 

HĐND tỉnh: 

Nghị quyết về phát 

triển thanh niên 

trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

Sở Nội 

vụ 

Sở Tài 

chính; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

có liên 

quan 

 

Trước kỳ 

họp HĐND 

tỉnh  

(để UBND 

tỉnh kịp 

trình 

HĐND tỉnh 

ban hành 

trước ngày 

01/01/2021) 

Trước 

ngày 

01/01/2021 
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