
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:   2278  /UBND-NC   Tuyên Quang, ngày   10  tháng 7 năm 2021 

V/v rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

các quy định của pháp luật gây vướng 

mắc trong đầu tư, kinh doanh  

 

   

 

  Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Tư pháp; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. 

 

  Thực hiện Văn bản số 4611/VPCP-PL  ngày 10/7/2021 của Văn phòng Chính 

phủ về rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng 

mắc trong đầu tư, kinh doanh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây 

dựng, Tư pháp, Cục Thuế;  Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh khẩn trương tổ chức rà soát ngay các vướng mắc trong các văn bản 

quy phạm pháp luật hiện hành (Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của Thủ 

tướng, Thông tư) liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đất đai, 

quy hoạch, quản lý tài sản công, thuế...; đề xuất phương án xử lý, kiến nghị sửa 

đổi, bổ sung các quy định của pháp luật theo hướng: 

- Đối với các vướng mắc liên quan đến quy định của luật, pháp lệnh, báo 

cáo, đề xuất Chính phủ để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa 

đổi, bổ sung theo quy định. 

- Đối với các vướng mắc liên quan đến quy định tại các Nghị định, Quyết 

định của Thủ tướng, báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung ngay theo trình tự, thủ tục rút gọn. 

Các cơ quan hoàn thành kết quả rà soát, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh trước ngày 14/7/2021, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung. 



2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát, 

tổng hợp kết quả, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 

15/7/2021. 

Yêu cầu các cơ quan nghiêm túc thực hiện, kết quả rà soát bảo đảm chất 

lượng, đúng tiến độ./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                       

- Như trên; (thực hiện) 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo) 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Trưởng các phòng: TH, KT, QHĐT&XD; 

- Lưu: VT-NC. (P.Hà )                              

 

                      

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 

 

 
 

 

Tạ Văn Dũng 
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