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�
QUYẾT�ĐỊ�H�

�ửa�đổi,�bổ�sun��một�s��điều�của�Quy�chế�ph�i�hợp�tron��côn��tác�đề�n�hị�
xây�dựn�;�soạn�thảo,��óp�ý,�thẩm�định�dự�thảo�văn�bản�quy�phạm�pháp�luật�

của�Hội�đồn��nhân�dân�và�Ủy�ban�nhân�dân�tỉnh�ban�hành�kèm�theo�
Quyết�định�s��46/���6/QĐ-UB�D�n�ày����thán��8�năm����6��

của�Ủy�ban�nhân�dân�tỉnh��inh�Thuận�______________________�
�

ỦY�BA���HÂ��DÂ��TỈ�H��I�H�THUẬ��
�

Că��cứ�L��t��ổ�c�ức�c�í���q�yề��địa�p�ươ�����ày�19�t�á���6��ăm�2015;�
L��t�sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��của�L��t��ổ�c�ức�C�í���p�ủ�và�L��t��ổ�c�ức�
c�í���q�yề��địa�p�ươ�����ày�22�t�á���11��ăm�2019;�

Că��cứ�L��t�Ba���à���vă��bả��q�y�p�ạm�p�áp�l��t���ày�22�t�á���6��ăm�
2015;�L��t�sửa�đổ��bổ�s����một�số�đ�ề��của�L��t�ba���à��� vă��bả��q�y�p�ạm�
p�áp�l��t���ày�18�t�á���6��ăm�2020;�

Că�� cứ� ���ị� đị��� số� 34/2016/�Đ-CP� ��ày� 14� t�á��� 5� �ăm� 2016� của�
C�í���p�ủ�q�y�đị���c���t�ết�một�số�đ�ề��và�b�ệ��p�áp�t����à���L��t�Ba���à���vă��
bả��q�y�p�ạm�p�áp�l��t;�

Că��cứ����ị�đị��� số�154/2020/�Đ-CP���ày�31� t�á��� 12��ăm�2020�của�
C�í���p�ủ�sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��của����ị�đị���số�34/2016/�Đ-CP���ày�
14�t�á���5��ăm�2016�của�C�í���p�ủ�q�y�đị���c���t�ết�một�số�đ�ề��và�b�ệ��p�áp�
t����à���L��t�Ba���à���vă��bả��q�y�p�ạm�p�áp�l��t;�

��eo�đề����ị�của�G�ám�đốc�Sở��ư�p�áp�tạ���ờ�trì���số�1351/��r-S�P���ày�
25�t�á���6��ăm�2021.�

�
QUYẾT�ĐỊ�H:�

�
Điều��.��ửa�đổi,�bổ�sun��một�s��điều�của�Quy�chế�ph�i�hợp�tron��côn��

tác� đề� n�hị� xây� dựn�;� soạn� thảo,� �óp�ý,� thẩm� định� dự� thảo� văn�bản� quy�
phạm�pháp�luật�của�Hội�đồn��nhân�dân�và�Ủy�ban�nhân�dân�tỉnh�ban�hành�
kèm�theo�Quyết�định�s��46/���6/QĐ-UB�D�n�ày����thán��8�năm����6�của�
Ủy�ban�nhân�dân�tỉnh,�cụ�thể�như�sau:�

1.�Sử��đổi,�bổ�su���Khoả��1�Điều�3��hư�s�u:�

“1.��ảo�đảm�thực�hiệ��đú���và�đầy�đủ�t�ì�h�tự,�thủ�tục�đề���hị�xây�dự���
vă��bả��quy�phạm�pháp�luật�củ��Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�do��y� b����hâ��dâ��
tỉ�h�t�ì�h;�đề���hị�xây�dự���vă��bả��quy�phạm�pháp�luật�củ���y�b����hâ��dâ��
tỉ�h�theo�quy�đị�h� từ�Điều�111�đế��Điều�117�và�Điều�127�Luật����� hà�h�vă��



CÔNG��ÁO�NINH��HUẬN/Số�19+20/N�ày�30-7-2021�

�

��41

bả��quy�phạm�pháp�luật��ăm�2015�và�Khoả��32,�Khoả��33�và�Khoả��34�Điều�1�
củ��Luật�sử��đổi,� bổ� su���một� số� điều� củ�� Luật� b��� hà�h�vă�� bả��quy�phạm�
pháp�luật��ăm�2020”.�

2.�Sử��đổi,�bổ�su���Điều�4��hư�s�u:�

“Điều� 4.� Các� trườn�� hợp� lập�đề� n�hị� xây�dựn�� n�hị� quyết� của�Hội�
đồn��nhân�dân�tỉnh�do�Ủy�ban�nhân�dân�tỉnh�trình.�

Các�cơ�qu��,�đơ��vị�th�m�mưu�lập�đề���hị�xây�dự�����hị�quyết�củ��Hội�
đồ����hâ��dâ��tỉ�h�để�quy�đị�h�biệ��pháp�có�tí�h�chất�đặc�thù�phù�hợp�với�điều�
kiệ��phát�t�iể��ki�h�tế�-�xã�hội�củ��đị��phươ��.�

3.�Sử��đổi,�bổ�su���một�số�điểm,�khoả��củ��Điều�5��hư�s�u:�

�)�Sử��đổi,�bổ�su���khoả��2:�

“2.�Hồ�sơ�đề���hị�xây�dự�����hị�quyết�củ��Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�do��y�
b����hâ��dâ��tỉ�h�t�ì�h�b�o��ồm:�

�)�Dự�kiế��đề�cươ���chi�tiết�dự�thảo�N�hị�quyết�theo�mẫu�số�07�hoặc�mẫu�
số� 11� Phụ� lục� V� b��� hà�h� kèm� theo� N�hị� đị�h� số� 154/2020/NĐ-CP� ��ày� 31�
thá���12��ăm�2020�củ��Chí�h�phủ�sử��đổi,�bổ�su���một�số�điều�củ��N�hị�đị�h�số�
34/2016/NĐ-CP���ày�14�thá���5��ăm�2016�củ��Chí�h�phủ�quy�đị�h�chi�tiết�một�
số�điều�và�biệ��pháp� thi�hà�h�Luật� b���hà�h�vă��bả��quy�phạm�pháp�luật�(s�u�
đây��ọi�tắt�là�N�hị�đị�h�số�154/2020/NĐ-CP).�

b)��áo�cáo�đá�h��iá�tác�độ���củ��chí�h�sách�t�o���đề���hị�xây�dự�����hị�
quyết�theo�mẫu�số�01�Phụ�lục�V�b���hà�h�kèm�theo�N�hị�đị�h�số�154/2020/NĐ-
CP.�Nội�du���đá�h��iá�về�ki�h�tế,�xã�hội,�về��iới,�tác�độ���củ��thủ�tục�hà�h�chí�h�
(�ếu�có)�và�đá�h��iá�tác� độ���củ��chí�h�sách�đối� với�hệ� thố���pháp�luật�(thực�
hiệ��theo�Điều�6�N�hị�đị�h�số�34/2016/NĐ-CP�và�khoả��3�Điều�1�N�hị�đị�h�số�
154/2020/NĐ-CP).�

c)��ờ�t�ì�h�đề���hị�xây�dự��� ��hị�quyết� (theo�mẫu� số� 02�Phụ� lục�V�b���
hà�h�kèm�theo�N�hị�đị�h�số�154/2020/NĐ-CP).�

d)��áo�cáo� tổ���kết�việc� thi�hà�h�pháp�luật� hoặc�đá�h��iá�thực�t�ạ���các�
vấ��đề�liê��qu���đế��chí�h�sách.�

đ)��ả��tổ���hợp,��iải�t�ì�h,�tiếp�thu�ý�kiế���óp�ý�củ��các�cơ�qu��,�tổ�chức,�
cá��hâ��và�đối�tượ���chịu�sự�tác�độ���t�ực�tiếp;�bả��chụp�ý�kiế���óp�ý.�

e)��ài�liệu�khác�(�ếu�có)”.�

b)�Sử��đổi,�bổ�su���điểm���khoả��3:�

“3.�Gửi�lấy�ý�kiế��đối�với�đề���hị�xây�dự�����hị�quyết:�

�)��ổ�chức�lấy�ý�kiế��củ��đối�tượ���chịu�tác�độ���t�ực�tiếp�củ��chí�h�sách�
t�o���đề���hị�xây�dự�����hị�quyết.�

-�Cơ�qu���đề���hị�cầ��xác�đị�h��õ��hữ���vấ��đề�cầ��lấy�ý�kiế��và�bảo�đảm�
ít��hất�10���ày,�kể�từ���ày�tổ�chức�lấy�ý�kiế��để�các�đối�tượ����óp�ý�vào�dự�thảo�
��hị�quyết.�

-���o���t�ườ���hợp�cầ��thiết,�tổ�chức�đối�thoại�t�ực�tiếp�về�chí�h�sách�với�
các�đối�tượ���chịu�sự�tác�độ��� t�ực�tiếp�củ��chí�h�sách�t�o���đề���hị�xây�dự���
��hị�quyết”.�
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c)�Sử��đổi,�bổ�su���khoả��4:�

“4.��ổ���hợp,��iải�t�ì�h,�tiếp�thu�ý�kiế���óp�ý�củ��các�cơ�qu��,�tổ�chức,�cá�
�hâ��và�đối�tượ���chịu�sự�tác�độ���t�ực�tiếp�củ��vă��bả�;�hoà��thiệ��đề���hị�xây�
dự�����hị�quyết.��ả���ổ���hợp,��iải�t�ì�h,�tiếp�thu�ý�kiế���óp�ý�phải�được�đă���
tải�cù���với�các�tài�liệu�khác�t�o���hồ�sơ�đề���hị�xây�dự�����hị�quyết�t�ê��Cổ���
thô���ti��điệ��tử�củ��tỉ�h�hoặc�������thô���ti��điệ��tử�củ��cơ�qu���đề���hị”.�

d)�Sử��đổi,�bổ�su���khoả��5:�

“5.�Gửi�hồ�sơ�đề���hị�xây�dự�����hị�quyết�đế��cơ�qu���thẩm�đị�h,�b�o��ồm:�

�)�Dự�kiế��đề�cươ���chi�tiết�dự�thảo�N�hị�quyết.�

b)��áo�cáo�đá�h��iá�tác�độ���củ��chí�h�sách�t�o���đề���hị�xây�dự�����hị�
quyết.�

c)��áo�cáo�tổ���kết�việc� thi�hà�h�pháp�luật� hoặc�đá�h��iá�thực�t�ạ���các�
vấ��đề�liê��qu���đế��chí�h�sách.�

d)��ổ���hợp,��iải�t�ì�h,�tiếp�thu�ý�kiế���óp�ý�củ��các�cơ�qu��,�tổ�chức,�cá�
�hâ��và�đối�tượ���chịu�sự�tác�độ���t�ực�tiếp;�bả��chụp�ý�kiế���óp�ý.�

đ)��ờ�t�ì�h�đề���hị�xây�dự�����hị�quyết.�

e)��ài�liệu�có�liê��qu���khác�(�ếu�có).�

�ài� liệu�quy�đị�h�tại�điểm�b,�đ�khoả���ày�được��ửi�bằ���bả���iấy;�các�tài�
liệu�khác��ửi�bằ���bả��điệ��tử”.�

4.�Sử��đổi,�bổ�su���một�số�khoả��củ��Điều�11��hư�s�u:�

�)�Sử��đổi,�bổ�su���khoả��1:�

“1.�Xây�dự���dự�thảo���hị�quyết�củ��Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�hoặc�dự�thảo�
quyết�đị�h�củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h.�

�)�Dự�thảo���hị�quyết:�

-��ảo�đảm� sự� phù�hợp�với� các� quy�đị�h�chi� tiết�điều,� khoả�,�điểm�được�
�i�o�t�o���vă��bả��quy�phạm�pháp�luật�củ��cơ�qu���Nhà��ước�cấp�t�ê�.�

-��ảo�đảm�thố����hất�với�các�chí�h�sách�đã�được�thô���qu��đối�với���hị�
quyết�quy�đị�h�biệ��pháp�có�tí�h�chất�đặc�thù�phù�hợp�với�điều�kiệ��ki�h�tế�-�xã�
hội�củ��đị��phươ��.�

-�Đá�h��iá�tác�độ���củ��chí�h�sách�đối�với�dự�thảo���hị�quyết�quy�đị�h:�
Chí�h�sách,�biệ��pháp��hằm�bảo�đảm�thi�hà�h�Hiế��pháp,�luật,�vă��bả��quy�phạm�
pháp�luật�củ��cơ�qu���Nhà��ước�cấp�t�ê�;�biệ��pháp��hằm�phát�t�iể��ki�h�tế�-�xã�
hội,���â��sách,�quốc�phò��,�����i�h�ở�đị��phươ��.�

b)�Dự�thảo�quyết�đị�h�củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h:�cơ�qu���chủ�t�ì�soạ��thảo�
có��hiệm�vụ�khảo�sát,�đá�h��iá� thực�t�ạ���qu���hệ�xã�hội�ở�đị��phươ��;���hiê��
cứu�đườ���lối,�chủ�t�ươ���củ��Đả��,�chí�h�sách�củ��Nhà��ước,�vă��bả��củ��cơ�
qu���Nhà��ước�cấp�t�ê�,���hị�quyết�củ��Hội�đồ����hâ��dâ��cù���cấp�và�tài�liệu�
có�liê��qu���đế��dự�thảo;�đá�h��iá�tác�độ���củ��thủ�tục�hà�h�chí�h�t�o���t�ườ���
hợp�được�luật,���hị�quyết�củ��Quốc�hội��i�o�quy�đị�h�thủ�tục�hà�h�chí�h;�đá�h�
�iá�tác�độ���về��iới�(�ếu�có)”.�
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b)�Sử��đổi,�bổ�su���khoả��6:�

“6.�Đối�với�hồ�sơ�dự�thảo���hị�quyết,�chậm��hất�là�25���ày�t�ước���ày��y�
b����hâ��dâ�� tỉ�h� họp,� cơ�qu��� chủ� t�ì� soạ�� thảo� phải� �ửi�hồ� sơ� dự�thảo���hị�
quyết�đế��Sở��ư�pháp�để�thẩm�đị�h.�

��ê��cơ�sở��ội�du���thẩm�đị�h�củ��Sở��ư�pháp,�cơ�qu���chủ�t�ì�soạ��thảo�
hoà��thiệ��hồ�sơ�dự�thảo���hị�quyết�và��ửi�đế���y�b����hâ��dâ��tỉ�h�để�chuyể��
đế��các�thà�h�viê���y�b����hâ��dâ��tỉ�h�chậm��hất� là�03���ày�làm�việc,�t�ước�
��ày��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�họp”.�

5.�Sử��đổi,�bổ�su���Điều�12��hư�s�u:�

“Điều���.�Hồ�sơ��ửi�đề�n�hị�thẩm�định�

1.�Dự�thảo���hị�quyết�hoặc�dự�thảo�quyết�đị�h.�

2.�Dự�thảo�tờ�t�ì�h�củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h�(đối�với�hồ�sơ�dự�thảo���hị�
quyết�củ��Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�do��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�t�ì�h);�tờ�t�ì�h�củ��cơ�
qu���chủ�t�ì�soạ��thảo� (đối�với�hồ�sơ�dự�thảo�quyết�đị�h�củ���y�b����hâ��dâ��
tỉ�h)� theo�mẫu�số�03�Phụ�lục�V�b���hà�h�kèm�theo�N�hị�đị�h�số�154/2020/NĐ-
CP�củ��Chí�h�phủ.�

3.��ả��tổ���hợp,��iải�t�ì�h,�tiếp�thu�ý�kiế���óp�ý�củ��cơ�qu��,�tổ�chức,�cá�
�hâ�;�báo�cáo�đá�h��iá�tác�độ���củ��chí�h� sách�đối�với���hị�quyết�quy�đị�h�tại�
khoả��2�và�khoả��3�Điều�27�củ��Luật�b���hà�h�vă��bả��quy�phạm�pháp�luật��ăm�
2015.�

4.��ả��chụp�ý�kiế���óp�ý.�

5.��ài�liệu�khác�(�ếu�có).�

�ài�liệu�quy�đị�h�tại�khoả��1,�2�Điều��ày�được��ửi�bằ���bả���iấy,�tài�liệu�
cò��lại�được��ửi�bằ���bả��điệ��tử”.�

6.�Sử��đổi,�bổ�su���Điều�13��hư�s�u:�

“Điều��3.�Trách�nhiệm�của�cơ�quan�thẩm�định�

1.�Sở��ư�pháp�có�t�ách��hiệm�thẩm�đị�h�hồ�sơ�dự�thảo�do�cơ�qu���chủ�t�ì�
soạ��thảo��ửi�đề���hị�thẩm�đị�h�đú���thời�hạ��và�bảo�đảm�chất�lượ���theo�quy�
đị�h�tại�Điều�49�N�hị�đị�h�số�34/2016/NĐ-CP�củ��Chí�h�phủ.�

2.�Nội�du���thẩm�đị�h�theo�quy�đị�h�tại�khoả��36�Điều�1�củ��Luật�sử��đổi,�
bổ�su���một�số�điều�củ��Luật�����hà�h�vă��bả��quy�phạm�pháp�luật��ăm�2020.�
�hời�hạ��thẩm�đị�h� t�o���15���ày,�kể� từ���ày�Sở��ư�pháp��hậ��đủ�hồ�sơ�theo�
quy�đị�h.�

3.���o���quá�t�ì�h�thẩm�đị�h,�đối�với�dự�thảo���hị�quyết,�quyết�đị�h�liê��
qu���đế���hiều�lĩ�h�vực�hoặc�dự�thảo�vă��bả��do�Sở��ư�pháp�chủ�t�ì�soạ��thảo;�
Giám�đốc�Sở��ư�pháp�thà�h�lập�Hội�đồ���tư�vấ��thẩm�đị�h�b�o��ồm�đại�diệ��các�
cơ�qu��,�tổ�chức�có�liê��qu��.�

Việc�thà�h�lập,�hoạt�độ���và�cuộc�họp�củ��Hội�đồ���tư�vấ��thẩm�đị�h�thực�
hiệ��theo�quy�đị�h�tại�Điều�50,�Điều�51�N�hị�đị�h�số�34/2016/NĐ-CP,�khoả��12�
Điều�1�củ��N�hị�đị�h�số�154/2020/NĐ-CP”.�
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7.�Sử��đổi,�bổ�su���khoả��2�Điều�15��hư�s�u:�

“2.�Chủ�t�ì,�phối�hợp�Sở��ư�pháp�đô��đốc�tiế��độ�soạ��thảo,��óp�ý,�thẩm�
đị�h� dự�thảo� ��hị�quyết�củ��Hội� đồ��� �hâ�� dâ�� tỉ�h�do��y�b��� �hâ�� dâ�� tỉ�h�
t�ì�h,�dự�thảo�quyết�đị�h�củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h��hằm�bảo�đảm�thời��i����ửi�
hồ�sơ�dự�thảo���hị�quyết�đế��các�����củ��Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�theo�quy�đị�h�
tại�khoả��2�Điều�124�Luật�����hà�h�vă��bả��quy�phạm�pháp� luật��ăm�2015�và�
khoả��38�Điều�1�củ��Luật�sử��đổi,�bổ�su���một�số�điều�củ��Luật�b���hà�h�vă��
bả��quy�phạm�pháp�luật��ăm�2020”.�

8.�Sử��đổi,�bổ�su���Điều�16��hư�s�u:�

“Điều��6.�Hồ�sơ�trình�Ủy�ban�nhân�dân�tỉnh�

��ê��cơ�sở�kết�quả�thẩm�đị�h�củ��Sở��ư�pháp,� cơ�qu���chủ�t�ì�soạ��thảo�
tiếp�thu,�chỉ�h� lý�hồ�sơ�dự�thảo�và� t�ì�h��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�xem�xét�để�t�ì�h�
Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�thô���qu��đối�với�dự�thảo���hị�quyết�củ��Hội�đồ����hâ��
dâ��tỉ�h;�quyết�đị�h�b���hà�h�đối�với�dự�thảo�quyết�đị�h�củ���y�b����hâ��dâ��
tỉ�h.�

Hồ�sơ� t�ì�h� �y� b����hâ��dâ�� tỉ�h� được�quy�đị�h� tại� khoả�� 1�Điều� 122,�
Điều�131�Luật�����hà�h�vă��bả��quy�phạm� pháp�luật��ăm�2015,�khoả��37,�41�
Điều�1� củ��Luật� sử�� đổi,�bổ�su���một� số�điều�củ��Luật�b��� hà�h�vă��bả��quy�
phạm�pháp�luật��ăm�2020,�cụ�thể�b�o��ồm�các�tài�liệu�s�u�đây:�

1.�Dự�thảo�tờ�t�ì�h�củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h�(đối�với�hồ�sơ�dự�thảo���hị�
quyết�củ��Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�do��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�t�ì�h�Hội�đồ����hâ��
dâ��tỉ�h);�tờ�t�ì�h�củ��cơ�qu���chủ�t�ì�soạ��thảo�(đối�với�hồ�sơ�dự�thảo�quyết�đị�h�
củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h).�

2.�Dự�thảo���hị�quyết�hoặc�dự�thảo�quyết�đị�h.�

3.��áo�cáo�thẩm�đị�h;�báo�cáo��iải�t�ì�h,�tiếp�thu�ý�kiế��thẩm�đị�h.�

4.��ả��tổ���hợp,��iải�t�ì�h,�tiếp�thu�ý�kiế���óp�ý�củ��cơ�qu��,�tổ�chức,�cá�
�hâ�;�báo�cáo�đá�h��iá�tác�độ���củ��chí�h� sách�đối�với���hị�quyết�quy�đị�h�tại�
khoả��2�và�khoả��3�Điều�27�củ��Luật�b���hà�h�vă��bả��quy�phạm�pháp�luật��ăm�
2015;�bả��chụp�ý�kiế���óp�ý.�

5.��ài�liệu�khác�(�ếu�có).�

�ài�liệu�quy�đị�h�tại�các�khoả��1,�2,�3�Điều��ày�được��ửi�bằ���bả���iấy,�tài�
liệu�cò��lại�được��ửi�bằ���bả��điệ��tử”.�

9.�Sử��đổi,�bổ�su���Điều�18��hư�s�u:�

“Điều��8.�Xây�dựn�,�ban�hành�văn�bản�quy�phạm�pháp�luật�theo�trình�
tự,�thủ�tục�rút��ọn�

Các�t�ườ���hợp�xây�dự��,�b���hà�h�vă��bả��quy�phạm�pháp�luật�theo�t�ì�h�
tự,�thủ�tục��út��ọ��được�quy�đị�h�tại�khoả��44�Điều�1�Luật�sử��đổi,�bổ�su���một�
số�điều�củ��Luật�b���hà�h�vă��bả��quy�phạm�pháp�luật��ăm�2020,�b�o��ồm:�

1.���ườ��� hợp�khẩ�� cấp� theo�quy� đị�h� củ��pháp� luật�về� tì�h� t�ạ���khẩ��
cấp;�t�ườ���hợp�đột�xuất,�khẩ��cấp�t�o���phò��,�chố���thiê��t�i,�dịch�bệ�h,�cháy,�
�ổ;�t�ườ���hợp�cấp�bách�để��iải�quyết��hữ���vấ��đề�phát�si�h�t�o���thực�tiễ�.�
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2.���ườ���hợp�cầ����ư���hiệu�lực�toà��bộ�hoặc�một�phầ��củ��vă��bả��quy�
phạm�pháp�luật�để�kịp�thời�bảo�vệ�lợi�ích�củ��Nhà��ước,�quyề�,�lợi�ích�hợp�pháp�
củ��tổ�chức,�cá��hâ�.�

3.���ườ���hợp�cầ��sử��đổi����y�cho�phù�hợp�với�vă��bả��quy�phạm�pháp�
luật�mới�được�b���hà�h;�t�ườ���hợp�cầ��b���hà�h����y�vă��bả��quy�phạm�pháp�
luật�để�thực�hiệ��điều�ước�quốc�tế�có� liê��qu���mà�Cộ���hò��xã�hội�chủ���hĩ��
Việt�N�m�là�thà�h�viê�.�

4.� ��ườ��� hợp� cầ�� bãi�bỏ� một� phầ�� hoặc� toà�� bộ� vă�� bả�� quy� phạm�
pháp�luật� t�ái�pháp� luật�hoặc�khô���cò��phù�hợp�với� tì�h�hì�h�phát�t�iể��ki�h�
tế�-�xã�hội.�

5.���ườ���hợp�cầ��kéo�dài� thời�hạ��áp�dụ���toà��bộ�hoặc�một�phầ�� củ��
vă��bả��quy�phạm�pháp�luật� t�o���một�thời� hạ�� �hất�đị�h�để��iải�quyết��hữ���
vấ��đề�cấp�bách�phát�si�h�t�o���thực�tiễ�”.�

10.�Sử��đổi,�bổ�su���Điều�19��hư�s�u:�

“Điều���.�Thẩm�quyền�áp�dụn��và�hồ�sơ,�trình� tự,�thủ�tục�xây�dựn�,�
ban�hành�văn�bản�quy�phạm�pháp�luật�theo�trình�tự,�thủ�tục�rút��ọn�

1.��hẩm� quyề�� áp� dụ��� thủ� tục� �út� �ọ�� t�o��� xây� dự��,� b��� hà�h���hị�
quyết�củ��Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�do��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�t�ì�h�và�quyết� đị�h�
củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h�thực�hiệ��theo�quy�đị�h�tại�khoả��4�Điều�147�Luật�b���
hà�h�vă��bả��quy�phạm�pháp�luật��ăm�2015.�

2.�Hồ�sơ,�t�ì�h�tự,�thủ�tục�xem�xét,�thô���qu��vă��bả��quy�phạm�pháp�luật�
theo�t�ì�h� tự,�thủ� tục��út��ọ��thực�hiệ��theo�quy�đị�h�tại�Điều�148�và�Điều�149�
Luật�b���hà�h�vă��bả��quy�phạm�pháp�luật��ăm�2015�và�khoả��46,�47�củ��Điều�1�
Luật�sử��đổi,�bổ�su���một�số�điều�củ��Luật�b���hà�h�vă��bả��quy�phạm�pháp�luật�
�ăm�2020”.�

11.�Sử��đổi,�bổ�su���Điều�20��hư�s�u:�

“Điều���.�Đề�xuất�và�lập�danh�mục�văn�bản�quy�định�chi�tiết�

��ê��cơ�sở�thô���báo�bằ���vă��bả��củ���ộ��ư�pháp�về�d��h�mục�các��ội�
du����i�o�cho�đị��phươ���quy�đị�h�chi�tiết,�Sở��ư�pháp�có�t�ách��hiệm:�

1.�Chủ�t�ì,�phối�hợp�với�Vă��phò���Đoà��đại�biểu�Quốc�hội�và�Hội�đồ���
�hâ��dâ��tỉ�h�và�các�cơ�qu��,�tổ�chức�có�liê��qu���lập�và�t�ì�h��y�b����hâ��dâ��
tỉ�h�xem�xét,� quyết�đị�h� t�ì�h��hườ���t�ực�Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�quyết�đị�h�
d��h�mục� ��hị� quyết� củ�� Hội� đồ��� �hâ�� dâ�� tỉ�h�quy� đị�h� chi� tiết� luật,� ��hị�
quyết�củ��Quốc�hội,�pháp�lệ�h,���hị�quyết�củ���y�b���thườ���vụ�Quốc�hội,�lệ�h,�
quyết�đị�h�củ��Chủ�tịch��ước.�

2.�Chủ�t�ì,�phối�hợp�với�Vă��phò����y�b����hâ��dâ��tỉ�h�và�các�cơ�qu��,�
tổ�chức�có�liê��qu���lập�và�t�ì�h�Chủ�tịch��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�d��h�mục�quyết�
đị�h�củ���y�b����hâ��dâ�� tỉ�h�quy�đị�h�chi� tiết� luật,���hị�quyết� củ��Quốc�hội,�
pháp�lệ�h,���hị�quyết�củ���y�b���thườ���vụ�Quốc�hội,�lệ�h,�quyết�đị�h�củ��Chủ�
tịch��ước”.�



CÔNG��ÁO�NINH��HUẬN/Số�19+20/N�ày�30-7-2021�

�

46�

12.�Sử��đổi�tê��Điều�và�sử��đổi,�bổ�su���khoả��1�Điều�21��hư�s�u:�

�)�Sử��đổi�tê��Điều�21��hư�s�u:�

“Điều���.�Trách�nhiệm�xây�dựn�,�theo�dõi,�đôn�đ�c�việc�ban�hành�văn�
bản�quy�định�chi�tiết� luật,���hị�quyết�của�Qu�c�hội,�pháp�lệnh,�n�hị�quyết�
của�Ủy�ban�thườn��vụ�Qu�c�hội,�lệnh,�quyết�định�của�Chủ�tịch�nước”.�

b)�Sử��đổi,�bổ�su���khoả��1��hư�s�u:�

“1.�Cơ�qu���chủ�t�ì�soạ��thảo�vă��bả��quy�đị�h�chi�tiết�luật,���hị�quyết�củ��
Quốc� hội,�pháp� lệ�h,� ��hị� quyết� củ���y� b��� thườ��� vụ� Quốc� hội,� lệ�h,� quyết�
đị�h�củ��Chủ�tịch��ước�có�t�ách��hiệm:�

�)��ảo�đảm�chất�lượ��,�tiế��độ�soạ��thảo,� thời�hạ��t�ì�h�vă��bả��quy�đị�h�
chi�tiết�theo�quyết�đị�h�b���hà�h�d��h�mục�vă��bả��quy�đị�h�chi�tiết�củ��Chủ�tịch�
�y�b����hâ��dâ��tỉ�h�và��hườ���t�ực�Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h.�

b)�Chậm��hất�là���ày�23�hà���thá��,�cập��hật� thô���ti��điệ��tử�hoặc��ửi�
thô���ti��về�tì�h�hì�h�xây�dự��,�b���hà�h�vă��bả��quy�đị�h�chi�tiết�thi�hà�h�luật,�
��hị�quyết�củ��Quốc�hội,�pháp�lệ�h,���hị�quyết�củ���y�b���thườ���vụ�Quốc�hội,�
lệ�h,�quyết�đị�h�củ��Chủ�tịch��ước�về�Sở��ư�pháp�để�theo�dõi�và�tổ���hợp.�

Chậm��hất� là���ày�25�hà���thá��,�Sở��ư�pháp�cập��hật�thô���ti��điệ��tử�
hoặc��ửi�thô���ti��về��ộ��ư�pháp”.�

13.�Sử��đổi,�bổ�su���Điều�22��hư�s�u:�

“Điều���.�Thể�thức,�kỹ�thuật�trình�bày�văn�bản�quy�phạm�pháp�luật�

��o���quá�t�ì�h�xây�dự��,�soạ��thảo�vă��bả��quy�phạm�pháp�luật�củ��Hội�
đồ����hâ��dâ��tỉ�h�do��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�t�ì�h�Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�và�vă��
bả��quy�phạm�pháp� luật�củ���y�b����hâ�� dâ�� tỉ�h;� cơ�qu��� được��i�o�chủ� t�ì�
soạ��thảo�phải�tuâ��thủ�chặt�chẽ�quy�đị�h�về�thể�thức,�kỹ�thuật�t�ì�h�bày�vă��bả��
được� quy� đị�h� tại� Chươ��� V� N�hị� đị�h� số� 34/2016/NĐ-CP� và� N�hị� đị�h� số�
154/2020/NĐ-CP�củ��Chí�h�phủ.�

14.�Sử��đổi,�bổ�su���khoả��2�Điều�23��hư�s�u:�

“2.�Việc�lập�dự�toá�,�quả��lý,�sử�dụ���và�quyết�toá��ki�h�phí�đảm�bảo�cho�
cô���tác�đề���hị�xây�dự���vă��bả��quy�phạm�pháp�luật�và�hoà��thiệ��hệ�thố���
pháp�luật�củ��Hội�đồ����hâ��dâ�,��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�thực�hiệ��theo�quy�đị�h�
tại�Điều�182�N�hị�đị�h�số�34/2016/NĐ-CP,��hô���tư�số�338/2016/��-��C���ày�
28� thá��� 12��ăm�2016�củ���ộ� t�ưở����ộ��ài�chí�h�quy�đị�h�việc�lập�dự�toá�,�
quả��lý,�sử�dụ���và�quyết� toá��ki�h�phí���â��sách�Nhà��ước�bảo�đảm�cho�cô���
tác� xây� dự��� vă�� bả�� quy� phạm� pháp� luật� và� hoà�� thiệ�� hệ� thố��� pháp� luật,�
Quyết�đị�h�số�69/2017/QĐ-U�ND���ày�18�thá���8��ăm�2017�củ���y�b����hâ��
dâ�� tỉ�h�quy�đị�h�mức� phâ�� bổ�ki�h� phí�bảo�đảm�cho� cô��� tác�xây�dự��� ��hị�
quyết�củ��Hội�đồ����hâ��dâ�,�quyết�đị�h�củ���y�b����hâ��dâ��các�cấp�t�ê��đị��
bà��tỉ�h�và�quy�đị�h�pháp�luật�hiệ��hà�h�khác�có�liê��qu��”.�

�
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Điều��.�Điều�chỉnh�thứ�tự�điểm�tại�khoản���Điều����của�Quy�chế�ph�i�
hợp�tron��côn��tác�đề�n�hị�xây�dựn�;�soạn�thảo,��óp�ý,�thẩm�định�dự�thảo�
văn�bản�quy�phạm�pháp�luật�của�Hội�đồn�� nhân�dân�và�Ủy�ban�nhân�dân�
tỉnh��inh�Thuận�ban�hành�kèm�theo�Quyết�định�s��46/���6/QĐ-UB�D�n�ày�
���thán��8�năm����6�của�Ủy�ban�nhân�dân�tỉnh�

“Điều�chỉ�h�điểm�b�(tổ�chức�lấy�ý�kiế��củ��cơ�qu��,�tổ�chức�có�liê��qu��)�
thà�h�điểm�c”.�

�
Điều�3.�Trách�nhiểm�tổ�chức�thực�hiện�

1.�Gi�o�Sở��ư�pháp�chủ�t�ì,�phối�hợp�với�các�cơ�qu��,�đơ��vị�có�liê��qu���
chịu�t�ách��hiệm�hướ���dẫ�,�kiểm�t���việc�thực�hiệ��Quyết�đị�h��ày.�

��o���quá�t�ì�h�thực�hiệ���ếu�có�khó�khă��vướ���mắc,�các�cơ�qu��,�đơ��vị�
phả��á�h�về�Sở��ư�pháp�để�tổ���hợp,�th�m�mưu��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�xem�xét,�
quyết�đị�h.�

2.� ��ườ��� hợp� các� vă�� bả�� quy� phạm� pháp� luật� được� việ�� dẫ�� tại� các�
điều,� khoả�,�điểm�củ�� Quyết� đị�h� �ày� và� Quyết� đị�h� số�46/2016/QĐ-U�ND�
��ày�12�thá���8��ăm�2016�củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h�đã�được�sử��đổi,�bổ�su��,�
th�y�thế�bằ���vă��bả��khác�thì�áp�dụ���theo�các�vă��bả��được�sử��đổi,�bổ�su��,�
th�y�thế�đó.�

�
Điều�4.�Điều�khoản�thi�hành�

Quyết�đị�h��ày�có�hiệu�lực�thi�hà�h�kể�từ���ày�15�thá���7��ăm�2021.�

Chá�h�Vă��phò����y�b����hâ��dâ��tỉ�h,�Giám�đốc�các�sở,�thủ�t�ưở���các�
b��,���à�h�thuộc�tỉ�h,�Chủ�tịch��y�b����hâ��dâ��các�huyệ�,�thà�h�phố�và�các�cơ�
qu��,�đơ��vị�có�liê��qu���chịu�t�ách��hiệm�thi�hà�h�Quyết�đị�h��ày./.�
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