
 
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

Số:        /STP-XDKTTHPL&PBGDPL 

V/v rà soát văn bản quy phạm pháp luật 
do HĐND, UBND tỉnh ban hành có nội 
dung liên quan đến Hiệp định CPTPP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày       tháng 6 năm 2022 

                    
 

Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 
- Công an tỉnh;  

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. 
 

  

Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh 

thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP), Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) thực 

hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình hoặc do cơ quan, 

đơn vị mình trình ban hành có nội dung liên quan đến Hiệp định CPTPP, cụ thể 

như sau: 

1. Lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban 

hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình hoặc 

do cơ quan, đơn vị mình trình ban hành còn hiệu lực thi hành có nội dung liên 

quan đến Hiệp định CPTPP (theo Mẫu số 01 kèm theo). 

2. Thực hiện xem xét, đối chiếu, đánh giá các quy định của văn bản thuộc 

Danh mục nêu tại khoản 1 Văn bản này với nội dung văn bản là căn cứ để rà 

soát (Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn văn bản được rà 

soát; văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan, người có thẩm  quyền ban 

hành văn bản được rà soát; nội dung Hiệp định CPTPP) và tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội: 

- Nội dung rà soát theo căn cứ ban hành, gồm: Căn cứ ban hành của văn 

bản, thẩm quyền ban hành, nội dung của văn bản. 

- Nội dung rà soát đối chiếu với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, gồm: 

Đối tượng điều chỉnh của văn bản; hình thức văn bản; nội dung của văn bản; 

quan hệ xã hội mới cần được điều chỉnh bằng văn bản quy phạm pháp luật.  

Trên cơ sở kết quả rà soát, kiến nghị xử lý các quy định trái pháp luật, 

mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp để lập Danh mục 



2 
 

 

văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành mới (theo Mẫu số 02 kèm theo). 

3. Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật gửi về Sở Tư pháp trước 

ngày 15/7/2022, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần thông tin trao đổi, đề nghị 

quý cơ quan giao cán bộ đầu mối liên hệ với Sở Tư pháp (qua Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, điện thoại: 

02073814482 hoặc 02073818154) để trao đổi, hướng dẫn cụ thể./. 

 

Nơi nhận:                                                          
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Như trên (p/hợp thực hiện); 
- Website STP (đăng tải);         
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.(Lan.24b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
 

 



 
 

 

Mẫu số 01: 
DANH MỤC 

 Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành 
còn hiệu lực thi hành có nội dung liên quan đến Hiệp định CPTPP  

 

 

TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

 LĨNH VỰC … 

 NGHỊ QUYẾT: … văn bản    

      

      

 QUYẾT ĐỊNH: … văn bản    
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Mẫu số 02:  

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực thi hành có nội dung liên quan đến Hiệp định 
CPTPP không còn phù hợp cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ  

 
 

 

TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến 

nghị 

xử lý 

Lý do kiến nghị  

Cơ 

quan/đơn 

vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời 

hạn xử 

lý 
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