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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác xây 

dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang năm 2021. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định này; 

thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa 

phương thực hiện; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh theo quy định. 

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ Quyết định này và các quy 

định của pháp luật hiện hành có trách nhiệm ban hành kế hoạch thực hiện tại địa 

phương; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện theo quy định. 
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Điều 3. Điều khoản thi hành  

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

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, 

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh và các ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận:      

- Thường trực Tỉnh uỷ;                              

- Thường trực HĐND tỉnh;                        báo cáo 

- Bộ Tư pháp (Cục KTrVBQPPL); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- TT. HĐND huyện, thành phố;            thực hiện 

- UBND huyện, thành phố; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. (P.Hà) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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Hoàng Việt Phương 
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