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DANH MỤC 

Xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND  ngày            tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

 

I. VĂN BẢN BAN HÀNH MỚI 

 

TT Trích yếu Căn cứ/ Lý do ban hành 
Cơ quan chủ 

trì soạn thảo 

Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND 

tỉnh ban 

hành 

1.  

Quyết định của 

UBND tỉnh quy định 

phân cấp quản lý nhà 

nước về an toàn thực 

phẩm thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ 

Công Thương trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 

Khoản 2 Điều 6 và điểm a khoản 2 Điều 23 

Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 

15/11/2018 của Bộ Công thương quy định 

về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách 

nhiệm của Bộ Công thương có phân cấp:  

- “Điều 6. Thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận 

2. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương trực tiếp cấp Giấy 

chứng nhận hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

phân công, phân cấp cho cơ quan có thẩm 

quyền tại địa phương cấp Giấy chứng 

nhận…". 

- "Điều 23. Tổ chức thực hiện 

Sở Công 

thương 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 

Tháng 6 Tháng 7 
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TT Trích yếu Căn cứ/ Lý do ban hành 
Cơ quan chủ 

trì soạn thảo 

Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND 

tỉnh ban 

hành 

2. Trách nhiệm của Sở Công thương 

a) Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ 

sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở, xem xét cấp 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm hoặc đề xuất Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

phân công, phân cấp cho cơ quan có thẩm 

quyền ở địa phương tiếp nhận, kiểm tra 

tính hợp lệ của hồ sơ, thẩm định thực tế tại 

cơ sở, xem xét cấp Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy 

định tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư này 

theo tình hình thực tế tại địa phương”. 

2.  

Quyết định của 

UBND tỉnh Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Tư 

pháp tỉnh Tuyên 

Quang 

Theo quy định tại Điểm c khoản 1 

Điều 2 Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 

21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp ban hành hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương, Phòng Tư pháp thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc Trung ương.  

Sở Tư pháp 

Sở Nội vụ, các 

cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Tháng 6 Tháng 7 
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TT Trích yếu Căn cứ/ Lý do ban hành 
Cơ quan chủ 

trì soạn thảo 

Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND 

tỉnh ban 

hành 

3.  

Quyết định của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế 

phối hợp giữa các cơ 

quan liên quan trong 

công tác thanh tra, 

kiểm tra, giám sát 

hoạt động kinh doanh 

theo phương thức đa 

cấp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

Điểm a khoản 1 Điều 56 Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính 

phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo 

phương thức đa cấp quy định: 

“Điều 56. Trách nhiệm của Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn có trách nhiệm thực hiện quản 

lý nhà nước về kinh doanh theo phương 

thức đa cấp tại địa phương: 

a) Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ 

quan liên quan tại địa phương trong công 

tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động 

kinh doanh theo phương thức đa cấp trên 

địa bàn”. 

Sở Công 

thương 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 

Tháng 7 Tháng 8 

4.  

Quyết định của 

UBND tỉnh quy định 

về canh tác trong 

vùng canh tác hữu cơ 

trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

- Khoản 2 Điều 68 Luật trồng trọt năm 

2018 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

xác định và thông báo rộng rãi các vùng 

canh tác hữu cơ; ban hành quy định về 

canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trong 

phạm vi quản lý”. 

- Để sản xuất trồng trọt hữu cơ phát triển, 

tạo cơ sở pháp lý để xây dựng kế hoạch và 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; UBND 

cấp huyện 

Tháng 8 Tháng 10 
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TT Trích yếu Căn cứ/ Lý do ban hành 
Cơ quan chủ 

trì soạn thảo 

Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND 

tỉnh ban 

hành 

tổ chức sản xuất trong vùng canh tác hữu 

cơ của tỉnh đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn 

của sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo quy 

định của pháp luật. 

5.  

Quyết định của 

UBND tỉnh ban hành 

hệ số điều chỉnh giá 

đất năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP, điểm a khoản 3 Điều 21 

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, khoản 1 

Điều 30 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. 

Sở Tài chính 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan; 

UBND cấp 

huyện 

Tháng 11 Tháng 12 
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II. QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

 

TT Trích yếu Căn cứ/ Lý do ban hành 
Cơ quan chủ 

trì soạn thảo 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời gian thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND 

tỉnh ban 

hành 

1 

Quyết định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết 

định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 15/7/2019 của 

UBND tỉnh về quy định 

tiêu chuẩn, điều kiện bổ 

nhiệm chức danh Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng 

và tương đương thuộc Sở 

Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Tuyên Quang 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung thêm quy 

định về điều kiện bổ nhiệm trưởng 

phòng phải trải qua chức danh phó 

trưởng phòng và tương đương, vì: 

- Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 

12/10/2017 của UBND tỉnh về việc 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học 

và Công nghệ, các phòng thuộc Sở 

không quy định có chức danh phó 

trưởng phòng, vì vậy điều kiện bổ 

nhiệm trưởng phòng thuộc Sở không 

yêu cầu đã qua vị trí phó trưởng phòng. 

- Ngày 20/8/2020, UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 348/QĐ-UBND về 

việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên 

Quang, theo đó các phòng thuộc sở đều 

được bố trí chức danh phó trưởng 

phòng. 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

Sở Nội vụ, Sở 

Tư pháp, Các 

cơ quan liên 

quan 

Tháng 5 Tháng 6 
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III. QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ 

 

TT Trích yếu Căn cứ/ Lý do ban hành 
Cơ quan chủ 

trì soạn thảo 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời gian thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND 

tỉnh ban 

hành 

1 

Quyết định của UBND tỉnh 

thay thế Quyết định số 

32/2014/QĐ-UBND ngày 

27/12/2014  ban hành Quy 

định quản lý, phân cấp quản 

lý sử dụng chung công trình 

hạ tầng kỹ thuật đô thị trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Ban hành văn bản để phù hợp với Luật 

xây dựng năm 2014 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành 

Sở Xây dựng 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; 

Tháng 4 Tháng 5 

2 

Quyết định của UBND tỉnh 

thay thế Quyết định số 

04/2013/QĐ-UBND ngày 

16/5/2013 của UBND tỉnh 

về ban hành Quy chế Bảo 

vệ bí mật Nhà nước tỉnh 

Tuyên Quang 

- Căn cứ chính để ban hành Quy chế là 

Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước năm 

2000 đã hết hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/7/2020 (Ngày Luật Bảo vệ bí 

mật Nhà nước năm 2018 có hiệu lực 

thi hành) 

- Nội dung của Quy chế Bảo vệ bí mật 

Nhà nước tỉnh Tuyên Quang ban hành 

kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-

UBND có nhiều nội dung không còn 

phù hợp với Luật Bảo vệ bí mật Nhà 

nước năm 2018 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. 

- Điểm c Khoản 3 Điều 24  Luật Bảo vệ 

bí mật Nhà nước năm 2018 quy định 

Công an tỉnh 

Sở Tư pháp, 

Văn phòng 

UBND tỉnh, 

các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 

Tháng 4 Tháng 5 
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TT Trích yếu Căn cứ/ Lý do ban hành 
Cơ quan chủ 

trì soạn thảo 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời gian thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND 

tỉnh ban 

hành 

trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương như 

sau: "Ban hành và tổ chức thực hiện quy 

chế bảo vệ bí mật nhà nước của cơ 

quan, tổ chức, địa phương". 

3 

Quyết định của UBND tỉnh 

thay thế Quyết định số 

02/2017/QĐ-UBND ngày 

10 tháng 3 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quy định tiêu chí xét 

duyệt hồ sơ đề nghị thành 

lập Văn phòng công chứng 

trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang (sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 25/2019/QĐ-

UBND ngày 01/10/2019). 

- Điểm a khoản 3 Phần II Nghị quyết 

số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của 

Chính phủ về chính sách phát triển 

nghề công chứng quy định: “a) … Tiêu 

chí phải đánh giá được sự cần thiết 

thành lập Văn phòng công chứng gắn 

với nhu cầu công chứng, điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội theo địa bàn cấp 

huyện và bảo đảm tính khả thi, hoạt 

động ổn định, bền vững của Văn phòng 

công chứng sau khi được thành lập. 

Việc cho phép thành lập Văn phòng 

công chứng mới hoặc thay đổi địa 

điểm trụ sở Văn phòng công chứng từ 

địa bàn cấp huyện này sang địa bàn 

cấp huyện khác phải phù hợp với Tiêu 

chí đã được ban hành, quy định của 

pháp luật và định hướng phát triển tổ 

chức hành nghề công chứng quy định 

tại Nghị quyết này”. 

- Xuất phát từ thực tiễn hoạt động công 

Sở Tư pháp 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; 

Tháng 5 Tháng 6 
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TT Trích yếu Căn cứ/ Lý do ban hành 
Cơ quan chủ 

trì soạn thảo 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời gian thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND 

tỉnh ban 

hành 

chứng trên địa bàn tỉnh thời gian gần 

đây xuất hiện tình trạng, hiện tượng 

chưa phù hợp với chính sách của Nhà 

nước về phát triển nghề công chứng, 

cần phải chỉnh sửa các tiêu chí xét 

duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn 

phòng công chứng trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang ban hành tại Quyết định 

số 02/2017/QĐ-UBND và Quyết định 

số 25/2019/QĐ-UBND để khắc phục 

những biểu hiện tiêu cực theo chỉ đạo 

của Chính phủ tại Nghị quyết số 

172/NQ-CP. 

4 

Quyết định của UBND tỉnh 

thay thế Quyết định số 

08/2011/QĐ-UBND ngày 

01/7/2011 ban hành Quy 

định về quản lý và phân cấp 

quản lý cơ sở dữ liệu công 

trình ngầm đô thị trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang (Đã được 

sửa đổi, bổ sung tại Quyết 

định số 05/2014/QĐ-UBND 

ngày ngày 27/5/2014) 

Các Căn cứ chính ban hành văn bản là 

Luật Xây dựng năm 2003 được thay 

thế bởi Luật Xây dựng năm 2014; Nghị 

định 64/2012/NĐ-CPngày 04/9/2012 

của Chính phủ về cấp giấy phép xây 

dựng đã hết hiệu lực, hiện nay thực 

hiện theo Nghị định số 59/2015/NĐ-

CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

Sở Xây dựng 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; 

Tháng 5 Tháng 6 
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TT Trích yếu Căn cứ/ Lý do ban hành 
Cơ quan chủ 

trì soạn thảo 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời gian thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND 

tỉnh ban 

hành 

5 

Quyết định của UBND tỉnh 

thay thế Quyết định số 

05/2013/QĐ-UBND ngày 

16/5/2013 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy định 

chế độ khen thưởng đối với 

tập thể, cá nhân đạt thành 

tích trong các kỳ thi quốc 

tế, khu vực quốc tế, quốc 

gia, khu vực quốc gia, kỳ 

thi cấp tỉnh áp dụng trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 

(Được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 02/2016/QĐ-

UBND ngày 20/02/2016 

của UBND tỉnh) 

- Hiện nay, chế độ khen thưởng đối 

với tập thể, cá nhân đạt thành tích trong 

các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc 

gia, khu vực quốc gia, kỳ thi cấp tỉnh áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang còn 

thấp so các tỉnh trong khu vực; chưa tạo 

được động lực lâu dài để học sinh, giáo 

viên nỗ lực phấn đấu đạt thành tích trong 

các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, 

khu vực quốc tế, quốc tế. 

- Việc điều chỉnh mức tiền thưởng 

đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích 

trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc 

tế, quốc gia, khu vực quốc gia, kỳ thi 

cấp tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang, để kịp thời động viên, 

khuyến khích, tạo động lực lâu dài để 

giáo viên, học sinh nỗ lực trong các kỳ 

thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu 

vực quốc tế, quốc tế. 

 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Sở Tư pháp, 

Sở Tài chính, 

Sở Nội vụ, 

Ban thi đua 

khen thưởng  

Tháng 8 Tháng 9 
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IV. QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ 

TT Trích yếu Lý do bãi bỏ 
Cơ quan chủ 

trì soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

 thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND 

tỉnh ban 

hành 

1.  

 Quyết định số 

01/2018/QĐ-UBND ngày 

19/3/2018 của UBND tỉnh 

phân cấp thẩm định Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật đầu 

tư xây dựng, thẩm định 

thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán xây dựng công 

trình trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

- Các nội dung quy định về phân cấp thẩm 

định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm định 

thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo Luật 

Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng ngày 17/6/2020. 

- Các quy định về phân cấp thẩm định đối với 

dự án chỉ có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật tại Điều 1 Quyết định số 01/2018/QĐ-

UBND không còn phù hợp với quy định tại 

điểm a, điểm b khoản 3 Điều 56 Luật Xây 

dựng (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 

Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng năm 2020), theo đó đối với dự 

án đầu tư xây dựng chỉ yêu cầu lập Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật thì thẩm quyền thẩm định dự 

án thuộc Người quyết định đầu tư.  

Sở Tư pháp 

Sở Xây 

dựng; 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Tháng 4 Tháng 5 

2.  

Quyết định số 

26/2012/QĐ-UBND ngày 

22/12/2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định 

một số nội dung quản lý 

nhà nước về báo chí trên 

- Các văn bản là căn cứ chính để ban hành 

Quyết định đã hết hiệu lực thi hành; một số 

nội dung của Quy định ban hành kèm theo 

không còn phù hợp với quy định của pháp luật 

hiện hành (Quy định tại Điều 5 về phát ngôn 

Sở Tư pháp 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

Các cơ 

Tháng 4 Tháng 5 
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TT Trích yếu Lý do bãi bỏ 
Cơ quan chủ 

trì soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

 thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND 

tỉnh ban 

hành 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(sửa đổi, bổ sung tại Quyết 

định số 29/2014/QĐ-

UBND ngày 20/12/2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

và cung cấp thông tin cho báo chí không còn 

phù hợp với quy định tại Nghị định số 

09/2017/NĐ-CP; quy định tại khoản 4 Điều 6 

không còn phù hợp với quy định tại Điều 22 

Luật Báo chí năm 2016...) và các nội dung 

khác đã được quy định tại các văn bản quy 

phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp 

trên. 

- Hiện nay, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Thông 

tin và Truyền thông và các cơ quan nhà nước 

cấp trên đã ban hành các văn bản quy định đầy 

đủ và cụ thể nội dung quản lý nhà nước về báo 

chí; ngoài ra không phân cấp cho Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định về nội dung này. 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

3.  

Quyết định số 

63/2006/QĐ-UBND ngày 

15/9/2006 của UBND tỉnh 

về việc thành lập Công ty 

Phát triển hạ tầng khu công 

nghiệp tỉnh Tuyên Quang 

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp 

Tuyên Quang đã được tổ chức lại thành 

Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu 

công nghiệp Tuyên Quang theo Quyết định 

số 621/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của 

UBND tỉnh. 

Sở Tư pháp 

Ban Quản 

lý các 

Khu công 

nghiệp; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Tháng 4 Tháng 5 

4.  
Quyết định số 

13/2009/QĐ-UBND ngày 

15/9/2009 của UBND tỉnh 

Hết thời kỳ thực hiện quy hoạch  

ghi trong văn bản 
Sở Tư pháp Sở Xây 

dựng; các 
Tháng 4 Tháng 5 
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TT Trích yếu Lý do bãi bỏ 
Cơ quan chủ 

trì soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

 thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND 

tỉnh ban 

hành 

phê duyệt Quy hoạch phát 

triển vật liệu xây dựng đến 

năm 2020 của tỉnh Tuyên 

Quang (sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 12/2011/QĐ-

UBND ngày 06/8/2011 của 

UBND tỉnh) 

cơ quan, 

đơn vị 

liên quan 

5.  

Quyết định số 

33/2014/QĐ-UBND ngày 

06/8/2011 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy chế 

phối hợp thực hiện chế độ 

báo cáo thống kê tổng hợp 

ngành xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 

Căn cứ chính để ban hành Quyết định số 

33/2014/QĐ-UBND là Thông tư số 

06/2012/TT-BXD đã hết hiệu lực thi hành và 

được thay thế bằng Thông tư số 07/2018/TT-

BXD; hiện nay Bộ Xây dựng không còn phân 

cấp cho UBND tỉnh quy định Quy chế phối 

hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng 

hợp ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh; Nội 

dung Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND 

không còn phù hợp với Thông tư số 

07/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng. 

Sở Tư pháp 

Sở Xây 

dựng; các 

cơ quan, 

đơn vị 

liên quan 

Tháng 4 Tháng 5 

6.  

Quyết định số  

10/2012/QĐ-UBND  ngày 

08/6/2012 ban hành Quy 

định cơ chế quản lý điều 

hành, tổ chức thực hiện 

Quyết định số 1766/QĐ-

TTg ngày 10/10/2011 của 

- 08/13 văn bản là căn cứ ban hành Quyết định 

số  10/2012/QĐ-UBND  (sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND) đã hết 

hiệu lực thi hành. 

- Quy định ủy quyền phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu, phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ 

Sở Tư pháp 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Tháng 4 Tháng 5 
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TT Trích yếu Lý do bãi bỏ 
Cơ quan chủ 

trì soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

 thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND 

tỉnh ban 

hành 

Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt điều chỉnh, 

bổ sung Quy hoạch tổng 

thể di dân, tái định cư Dự 

án thuỷ điện Tuyên Quang 

trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang (Đã được sửa đổi, 

bổ sung tại Quyết định số 

21/2012/QĐ-UBND ngày 

12/12/2012) 

thuật tại Điều 1 Quyết định số 21/2012/QĐ-

UBND không còn phù hợp với pháp luật đấu 

thầu; Điều 72 Luật Xây dựng. 

7.  

Quyết định số 

37/2007/QĐ-UBND ngày 

06/11/2007 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy định 

quản lý tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang (Đã 

được sửa đổi, bổ sung tại  

Quyết định số 13/2012/QĐ-

UBND ngày 17/7/2012 của 

UBND tỉnh). 

Một số nội dung tại Quyết định số 

37/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 

13/2012/QĐ-UBND không còn phù hợp với 

pháp luật hiện hành và thực tiễn. Nội dung của 

02 văn bản này đã được quy định trong các 

văn bản pháp luật hiện hành như: Luật Đo 

lường năm 2011, Luật tiêu chuẩn và Quy 

chuẩn kỹ thuật năm 2006; Luật chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa năm 2007 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. 

Sở Tư pháp 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ; các 

cơ quan, 

đơn vị 

liên quan 

Tháng 4 Tháng 5 

 

* Ghi chú: Sở Tư pháp có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một quyết định để bãi bỏ nhiều quyết định quy 

phạm pháp luật. 
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