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V/v chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để thực 

hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Căn cứ khoản 2 Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Điều 164 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 (được sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP);  

Thực hiện Văn bản số 2293/BTP-KTrVB ngày 04/7/2022 của Bộ Tư pháp 

và Văn bản số 2927/UBND-NC ngày 27/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để thực hiện hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số công việc sau đây: 

1. Đưa việc ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện, thành phố và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023; đồng thời, 

lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn huyện, thành phố theo quy định của pháp luật 

và hướng dẫn của Sở Tư pháp. 

2. Lập dự toán và bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trong năm 2023 theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật và Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 

18/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số mức chi đặc 

thù bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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3. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

thuộc phạm vi quản lý ban hành Kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành kỳ 

2019 - 2023 theo quy định. 

4. Giao Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp và các phòng, ban liên quan tham mưu với Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ nêu tại mục 1, 2, 3 Văn bản 

này. 

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

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 (thực hiện); 
- Giám đốc STP; 
- Phòng Tư pháp huyện, thành phố; 
- Trang TTĐT STP (Đăng tải); 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.(TT.Lan.18b) 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
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