
DANH MỤC 
Xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022 

(Kèm theo Công văn số:           /UBND-NC ngày         tháng 8  năm 2022 của UBND tỉnh)  
 

 

TT Trích yếu Căn cứ/ Lý do ban hành 
Cơ quan chủ 

trì soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND tỉnh 

ban hành 

I VĂN BẢN BAN HÀNH MỚI: 04 văn bản 

1 

Quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc 

ban hành tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên 

dùng thuộc lĩnh vực 
giáo dục 

 

Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 16/2019/TT-

BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, 
định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo quy 

định: “Đối với sở giáo dục và đào tạo, sở giáo 

dục - khoa học và công nghệ (gọi chung là sở 

giáo dục và đào tạo): 

a) Căn cứ quy định tại Thông tư này xây dựng 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị cho các 

cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo thuộc phạm vi 

quản lý. 

b) Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi 

có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân 

cùng cấp, ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền 
ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị 

cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý”. 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Sở Tài 

chính; các 

cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; 

UBND 

huyện, 

thành phố 

Tháng 10 

Tháng 11 

(UBND tỉnh 

ban hành sau 

khi Thường 

trực HĐND 

tỉnh  

cho ý kiến) 
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2 

Quyết định của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành 

Quy chế quản lý công 

trình ghi công liệt sĩ, 

mộ liệt sĩ trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

Điểm d Khoản 1 Điều  51 Pháp lệnh Ưu đãi 

người có công với cách mạng quy định trách 

nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh "Ban hành 

quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ 

liệt sĩ trên địa bàn". 

Sở Lao động, 

- Thương 

binh và  

Xã hội 

Các sở, 

ban, ngành,   

các cơ 

quan, đơn 

vị liên quan 

Tháng 11 Tháng 12 

3 

Quyết định của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành 

Quy chế phối hợp xây 

dựng, duy trì hệ thống 

thông tin, chia sẻ, cung 

cấp thông tin, dữ liệu về 

nhà ở và thị trường bất 

động sản trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

- Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 44/2022/NĐ-

CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây 

dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về 

nhà ở và thị trường bất động sản quy định trách 

nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây 
dựng chủ trì "Xây dựng Quy chế phối hợp xây 

dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung 

cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản địa phương". 

- Thực hiện Văn bản số 2653/BXD-QLN ngày 

18/7/2022 của Bộ Xây dựng về việc triển khai 

thực hiện Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 

29/6/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý 

và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị 

trường bất động sản. 

 

Sở Xây dựng 

Sở Tư 

pháp, các 

sở, ngành 

liên quan, 

UBND cấp 

huyện 

Tháng 11 Tháng 12 

4 

Quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Quản lý 

các khu công nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang 

- Căn cứ khoản 6 Điều 5 Thông tư số 

12/2020/TT-BKHĐT ngày 28/12/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế 

xuất, khu kinh tế quy định: "Căn cứ vào tính 

chất, đặc điểm và yêu cầu quản lý nhà nước đối 

với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế 

trên địa bàn, Trưởng Ban Quản lý chủ trì, phối 

Ban Quản lý 

các khu công 

nghiệp tỉnh 

Sở Nội vụ; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan. 

Tháng 11 Tháng 12 
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hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, trình UBND cấp 
tỉnh quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý, quyết 

định thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý theo 

quy định của pháp luật". 

II QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ: 01 văn bản 

5 

Quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh thay thế 

Quyết định số 

26/2014/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2014 của 

UBND tỉnh quy định 

mức chi tiền thưởng đối 

với các huấn luyện 
viên, vận động viên thể 

thao lập thành tích tại 

các đại hội, giải thi đấu 

thể thao áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

Ngày 27/11/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang ban hành Quyết định số 26/2014/QĐ-

UBND quy định mức tiền thưởng đối với vận 

động viên, huấn luyện viên thể thao đạt thành 

tích tại các giải thi đấu trong nước áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, đến nay 

một số nội dung của Quyết định nêu trên đã 

không còn phù hợp với các quy định của pháp 

luật hiện hành, cụ thể: 

- Một số căn cứ ban hành Quyết định đã được 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

- Tại Khoản 9 Điều 8 Nghị định số 

152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính 
phủ quy định: “Mức thưởng đối với huấn luyện 

viên, vận động viên của ngành, tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương lập thành tích tại các đại 

hội, giải vô địch thể thao quốc gia do Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương quyết định theo quy định của 

pháp luật”. 

- Căn cứ Thông báo số 245-TB/TU ngày 

11/8/2021 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về ý kiến 

Sở Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

Sở Tài 

chính; các 

cơ quan, 

đơn vị liên 
quan 

Tháng 11 Tháng 12 
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của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giao Ban cán 

sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xem xét, 

giải quyết theo quy định các kiến nghị, đề xuất 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xây 

dựng cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát 

triển các môn thể thao thành tích cao; chế độ 

tiền công cho tập huấn, tập luyện đi thi đấu của 

huấn luyện viên, vận động viên không hưởng 

lương; chế độ đãi ngộ đối với vận động viên 

đạt đẳng cấp quốc gia, quốc tế...để thu hút, 

nâng cao chất lượng của các huấn luyện viên, 

vận động viên. 

- Với tình hình thực tế do sự biến động tăng về 

chỉ số giá tiêu dùng, mức lương cơ sở ảnh 

hưởng đến chế độ chi tiêu tại Quyết định số 
26/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quy định mức tiền thưởng 

đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao 

đạt thành tích tại các giải thi đấu trong nước áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  
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