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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2910/BTP-VĐCXDPL

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2020

V/v thông báo các nội dung giao
chính quyền địa phương quy định
chi tiết các luật được Quốc hội khóa
XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9

Kính gửi:

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định tại Điều 28 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, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các
bộ, cơ quan ngang bộ rà soát các nội dung giao cho chính quyền địa phương
(HĐND, UBND) quy định chi tiết trong các luật, nghị quyết được Quốc hội
khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 (xem Phụ lục kèm theo).
Trên cơ sở tổng hợp kết quả rà soát sơ bộ của Bộ Tư pháp và các bộ, cơ
quan ngang bộ, Bộ Tư pháp đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan có liên quan, căn cứ
các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị
định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ: (1) thực hiện rà soát các nội dung được
luật giao quy định chi tiết, lập, trình Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định
Danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; trình Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân quy định chi tiết
các nội dung được luật giao; (2) tập trung nguồn lực soạn thảo, trình ban hành
nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân bảo đảm
chất lượng, tiến độ để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của các luật.
Xin trân trọng thông báo tới HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ (để biết);
- Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL (để biết);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.
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PHỤ LỤC
KẾT QUẢ RÀ SOÁT SƠ BỘ NỘI DUNG GIAO CHO CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA
XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 9
(Kèm theo Công văn số 2910 /BTP-VĐCXDPL ngày 11 /8 /2020 của Bộ Tư pháp)
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Tên Luật

Ngày có Cơ quan Số nội
hiệu lực được giao dung
của Luật QĐCT QĐCT

1. Luật Sửa đổi, 01/01/2021 UBND
cấp tỉnh
bổ sung một số
điều của Luật
Xây dựng

2. Luật sửa đổi, 01/7/2021 Ủy ban
nhân
bổ sung một số
dân cấp
điều của Luật
tỉnh
Phòng chống
thiên tai và
Luật Đê điều

Ủy ban
nhân
dân các
cấp

01

01

01

Nội dung giao
(nêu rõ điều, khoản giao)
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 94 như sau:
“Điều 94. Điều kiện cấp giấy phép xây
dựng có thời hạn
b) Phù hợp với quy mô công trình do
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định
cho từng khu vực và thời hạn tồn tại
của công trình theo kế hoạch thực hiện
quy hoạch phân khu xây dựng, quy
hoạch phân khu xây dựng khu chức
năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy
hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng
đã được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền phê duyệt (khoản 33 Điều 1)
2. Điều 18a. Bảo đảm yêu cầu phòng,
chống thiên tai đối với việc quản lý,
vận hành, sử dụng công trình: Hộ gia
đình, cá nhân sử dụng công trình, nhà
ở thuộc quyền sở hữu của mình có
trách nhiệm thực hiện các tiêu chí bảo
đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai do
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.”
(khoản 11 Điều 1 Bổ sung khoản 2
Điều 18a)
3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn
của mình ban hành quy định cụ thể
bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên
tai quy định tại khoản 1 Điều này và tổ
chức kiểm tra việc thực hiện” (khoản
11 Điều 1 Bổ sung khoản 4 Điều 18a
vào sau Điều 18)
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3.

Nghị quyết 01/01/2021 Hội
đồng
Về thí điểm
nhân
tổ chức mô
dân
hình chính
thành
quyền đô thị
phố Đà
Nẵng
và
một số cơ
chế, chính
sách đặc thù
phát triển
thành phố
Hội
Đà Nẵng
đồng
nhân
dân
thành
phố Đà
Nẵng;
Ủy ban
nhân
dân
thành
phố Đà
Nẵng

01

01

5. Hội đồng nhân dân thành phố quyết
định áp dụng trên địa bàn thành phố:
a) Phí, lệ phí chưa được quy định
trong Danh mục phí, lệ phí ban hành
kèm theo Luật Phí và lệ phí;
b) Điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu
phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền
quyết định đối với các loại phí, lệ phí
được quy định trong Danh mục phí, lệ
phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ
phí, trừ án phí, lệ phí Tòa án. (khoản 3
Điều 9).
6. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân thành phố, trong phạm vi nhiệm
vụ, quyền hạn của mình, có trách
nhiệm sau đây: Ban hành các quy định
để thực hiện thí điểm tổ chức mô hình
chính quyền đô thị và cơ chế, chính
sách đặc thù theo quy định tại Nghị
quyết này và hướng dẫn của Chính
phủ; thực hiện phân cấp, ủy quyền cụ
thể cho chính quyền địa phương ở
quận, phường phù hợp với tổ chức
quản lý đô thị và khả năng thực tiễn
của từng địa phương; (điểm b, khoản 1
Điều 10)

