
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /STP-XDKTTHPL&PBGDPL 

V/v Danh mục Quyết định quy phạm 

pháp luật quy định chi tiết các luật 

được Quốc hội khóa XV thông 

qua tại kỳ họp thứ 3 

Tuyên Quang, ngày       tháng      năm 2022  

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Căn cứ điểm b khoản 3 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 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) quy định: “3. Sở Tư pháp có trách nhiệm: …b) Chủ 

trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có 

liên quan lập và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh danh mục quyết định của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp 

lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch 

nước”; Văn bản số 2437/BTP-VĐCXDPL ngày 13/7/2022 của Bộ Tư pháp về việc 

thông báo nội dung giao chính quyền địa phương quy định chi tiết các luật được 

Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3,  

Ngày 27/7/2022, Sở Tư pháp có Văn bản số 893/STP-

XDKTTHPL&PBGDPL gửi Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề 

nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật quy 

định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3, kết 

quả: Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản nhất trí với dự 

thảo Danh mục1. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, Sở Tư pháp lập Danh mục 

Quyết định quy phạm pháp luật quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa 

XV thông qua tại kỳ họp thứ 3.  

Vậy, Sở Tư pháp trân trọng báo cáo và kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Danh mục nêu trên để xem xét, quyết định giao cơ quan chủ trì soạn 

thảo, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy phạm pháp luật theo quy định 

(có Danh mục kèm theo)./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên (kính trình); 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Giám đốc STP; 
- Các PGĐ STP; 
- Trang TTĐT STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBDLPL.(TT.Lan.08b). 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

Nguyễn Thị Thược 

                                                                 
1 Văn bản số 763/SNV-TĐKT ngày 04/8/2022 của Sở Nội vụ; Văn bản số 761/SVHTTDL-TCPC ngày 

03/8/2022. 



UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC 

Quyết định quy phạm pháp luật quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3  

 

TT TÊN LUẬT NỘI DUNG GIAO QUY ĐỊNH CHI TIẾT 
DỰ KIẾN TÊN 

VĂN BẢN QPPL 

CƠ 

QUAN 

CHỦ 

TRÌ 

CƠ 

QUAN 

PHỐI 

HỢP 

THỜI GIAN THỰC 

HIỆN 

TRÌNH 

UBND 

TỈNH 

UBND 

TỈNH BAN 

HÀNH 

1.  

Luật Thi 

đua, khen 

thưởng 

năm 2022 

(có hiệu lực 

thi hành từ 

ngày 

01/01/2024) 

- Khoản 3, 4, 6 Điều 24 quy định: 

“3. Danh hiệu “Lao động tiên 

tiến” để tặng cho công nhân, nông dân, 

người lao động không thuộc đối tượng quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

này và đạt các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Lao động, sản xuất có hiệu quả, tích 

cực tham gia phong trào thi đua và hoạt 

động xã hội; 

b) Gương mẫu chấp hành tốt chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành 

mạnh, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ mọi 

người trong cộng đồng. 

Quyết định của 

UBND tỉnh quy 

định chi tiết và 

hướng dẫn một số 

điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng 

Sở 

Nội vụ 

Sở Tư 

pháp; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

có liên 

quan 

Tháng 

10/2023 

Tháng 

11/2023 
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TT TÊN LUẬT NỘI DUNG GIAO QUY ĐỊNH CHI TIẾT 
DỰ KIẾN TÊN 

VĂN BẢN QPPL 

CƠ 

QUAN 

CHỦ 

TRÌ 

CƠ 

QUAN 

PHỐI 

HỢP 

THỜI GIAN THỰC 

HIỆN 

TRÌNH 

UBND 

TỈNH 

UBND 

TỈNH BAN 

HÀNH 

4. Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định 

chi tiết, hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn xét 

tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 

“Chiến sĩ tiên tiến” cho cá nhân trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền 

quản lý. 

...6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 

định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 

“Lao động tiên tiến” quy định tại khoản 3 

Điều này”. 

- Khoản 3 Điều 26 quy định: 

“Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định 

chi tiết, hướng dẫn cụ thể đối tượng, tiêu 

chuẩn xét tặng danh hiệu cờ thi đua của 

Bộ, ban, ngành, tỉnh”. 

- Khoản 3 Điều 27 quy định: 

“Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định 

chi tiết, hướng dẫn cụ thể đối tượng, tiêu 
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TT TÊN LUẬT NỘI DUNG GIAO QUY ĐỊNH CHI TIẾT 
DỰ KIẾN TÊN 

VĂN BẢN QPPL 

CƠ 

QUAN 

CHỦ 

TRÌ 

CƠ 

QUAN 

PHỐI 

HỢP 

THỜI GIAN THỰC 

HIỆN 

TRÌNH 

UBND 

TỈNH 

UBND 

TỈNH BAN 

HÀNH 

chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao 

động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”. 

- Khoản 3 Điều 28 quy định: 

“Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định 

chi tiết, hướng dẫn cụ thể đối tượng, tiêu 

chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao 

động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”. 

- Khoản 6 Điều 74 quy định: “Bộ, ban, 

ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình, quy định chi tiết, hướng dẫn 

cụ thể tiêu chuẩn xét tặng bằng khen của 

Bộ, ban, ngành, tỉnh đối với cá nhân, tập 

thể, hộ gia đình thuộc thẩm quyền quản 

lý”. 

- Khoản 2 Điều 75 quy định: “Bộ, ban, 

ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình, quy định chi tiết, hướng dẫn 

cụ thể tiêu chuẩn xét tặng giấy khen đối với 

cá nhân, tập thể, hộ gia đình thuộc thẩm 

quyền quản lý”. 
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TT TÊN LUẬT NỘI DUNG GIAO QUY ĐỊNH CHI TIẾT 
DỰ KIẾN TÊN 

VĂN BẢN QPPL 

CƠ 

QUAN 

CHỦ 

TRÌ 

CƠ 

QUAN 

PHỐI 

HỢP 

THỜI GIAN THỰC 

HIỆN 

TRÌNH 

UBND 

TỈNH 

UBND 

TỈNH BAN 

HÀNH 

2.  

Khoản 2 Điều 29 quy định: “Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu 

chuẩn và việc xét tặng danh hiệu xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu trên cơ sở khung 

tiêu chuẩn do Chính phủ quy định”. 

Quyết định của 

UBND tỉnh quy 

định tiêu chuẩn 

và việc xét tặng 

danh hiệu xã, 

phường, thị trấn 

tiêu biểu trên địa 

bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

Sở 

Nội vụ 

Sở Tư 

pháp; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

có liên 

quan 

Sau khi 

Chính 

phủ ban 

hành 

khung 

tiêu chuẩn  

Sau khi 

Chính phủ 

ban hành 

khung tiêu 

chuẩn 

3.  

- Khoản 2 Điều 30 quy định: “Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu 

chuẩn và việc xét tặng danh hiệu thôn, tổ 

dân phố văn hóa trên cơ sở khung tiêu 

chuẩn do Chính phủ quy định”. 

- Khoản 2 Điều 31 quy định: “Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu 

chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa” trên cơ sở khung tiêu chuẩn 

do Chính phủ quy định”. 

Quyết định của 

UBND tỉnh quy 

định tiêu chuẩn 

và việc xét tặng 

danh hiệu thôn, tổ 

dân phố văn hóa; 

“Gia đình văn 

hóa” trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao 

và Du 

lịch 

Sở Tư 

pháp; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

có liên 

quan 

Sau khi 

Chính 

phủ ban 

hành 

khung 

tiêu chuẩn  

Sau khi 

Chính phủ 

ban hành 

khung tiêu 

chuẩn 
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