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ỦY�BA���HÂ��DÂ���
TỈ�H��I�H�THUẬ��______________

�

� CỘ�G�HOÀ�XÃ�HỘI�CHỦ��GHĨA�VIỆT��AM�
Độc�lập�-�Tự�do�-�Hạnh�phúc�__________________________________

�
Số:�39/2021/QĐ-U�ND� � ��������������ày�12�t�á���7��ăm�2021�

�
QUYẾT�ĐỊ�H�

�ửa�đổi,�bổ�sun��một�s��điều�của�Quy�định�về�côn��tác�tự�kiểm�tra,�kiểm�tra,�
xử�lý�văn�bản;�phân�côn��ph�i�hợp�tron��rà�soát,�hệ�th�n��hoá�văn�bản�quy�

phạm�pháp�luật�trên�địa�bàn�tỉnh�ban�hành�kèm�theo�Quyết�định�
s��34/���7/QĐ-UB�D�n�ày����thán��4�năm����7�của�Ủy�ban�nhân�dân�tỉnh�__________________________________________�

�

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�1392/��r-S�P���ày�
01�t�á���7��ăm�2021.�

�
QUYẾT�ĐỊ�H:�

�
Điều��.��ửa�đổi,�bổ�sun��một�s��điều�của�Quy�định�về�côn��tác�tự�kiểm�

tra,�kiểm�tra,�xử�lý�văn�bản;�phân�côn��ph�i�hợp�tron��rà�soát,�hệ�th�n��hoá�
văn�bản�quy�phạm�pháp�luật� trên�địa�bàn�tỉnh��inh�Thuận�ban�hành�kèm�
theo�Quyết� định� s�� 34/���7/QĐ-UB�D�n�ày� ��� thán�� 4�năm� ���7�của�Ủy�
ban�nhân�dân�tỉnh:�

1.�Sử��đổi,�bổ�su���một�số�khoả��củ��Điều�6��hư�s�u:�

�)�Sử��đổi,�bổ�su���khoả��2:�

“2.��iế��hà�h�việc�kiểm�t���vă��bả�,��ội�du���kiểm�t���b�o��ồm:�

�)�Kiểm�t���về�thẩm�quyề��b���hà�h:�thẩm�quyề��về�hì�h�thức�quy�đị�h�tại�
Luật��ổ�chức�chí�h�quyề��đị��phươ����ăm�2015;�Luật� sử��đổi,�bổ�su���một�số�
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điều�củ��Luật��ổ�chức�Chí�h�phủ�và�Luật��ổ�chức�chí�h�quyề��đị��phươ����ăm�
2019;�Luật�����hà�h�vă��bả��quy�phạm�pháp�luật��ăm�2015�và�Luật�sử��đổi�bổ�
su���một�số� điều� củ�� Luật� ����hà�h�vă�� bả�� quy�phạm�pháp� luật� �ăm�2020.�
�hẩm� quyề�� về��ội� du��� theo� quy� đị�h� pháp� luật� hiệ�� hà�h�củ��cơ�qu��� Nhà�
�ước�cấp�t�ê��có�liê��qu��.�

b)�Kiểm�t���về��ội�du���củ��vă��bả�:�theo�Hiế��pháp�và�các�vă��bả��pháp�
luật�hiệ��hà�h�có�hiệu�lực�pháp�lý�c�o�hơ��đ����cò��hiệu�lực�pháp�luật.�

c)�Kiểm�t���về�că��cứ�pháp�lý;�thể�thức,�kỹ�thuật�t�ì�h�bày;�t�ì�h�tự,�thủ�tục�
xây�dự��,�b���hà�h�vă��bả�:�

-�Că��cứ�pháp�lý� làm�cơ�sở�b���hà�h�vă��bả�� là�vă��bả��quy�phạm�pháp�
luật�có�hiệu�lực�pháp�lý�c�o�hơ��vă��bả��được�kiểm�t��;�đ����có�hiệu�lực�tại�thời�
điểm�b���hà�h�vă��bả��được�kiểm� t���hoặc�chư��có�hiệu� lực� tại� thời�điểm�b���
hà�h�vă��bả��được�kiểm�t����hư���đã�được�thô���qu��hoặc�ký�b���hà�h�và�sẽ�có�
hiệu�lực�t�ước�hoặc�cù���thời�điểm�có�hiệu�lực�củ��vă��bả��được�kiểm�t��;�

-��hể�thức,�kỹ� thuật� t�ì�h�bày�vă��bả�� theo�quy�đị�h�tại�Chươ���V�N�hị�
đị�h�số�34/2016/NĐ-CP���ày�14�thá���5��ăm�2016�củ��Chí�h�phủ,�N�hị�đị�h�số�
154/2020/NĐ-CP���ày�31�thá���12��ăm�2020�củ��Chí�h�phủ;�

-���ì�h�tự,�thủ�tục�xây�dự��,�b���hà�h�vă��bả��theo�quy�đị�h�tại�Luật�����
hà�h�vă��bả��quy�phạm� pháp�luật��ăm�2015,�Luật�sử��đổi�bổ�su���một�số�điều�
củ�� Luật� b��� hà�h� vă�� bả�� quy� phạm� pháp� luật� �ăm� 2020,� N�hị� đị�h� số�
34/2016/NĐ-CP� ��ày� 14� thá��� 5� �ăm� 2016� củ�� Chí�h� phủ,� N�hị� đị�h� số�
154/2020/NĐ-CP���ày�31� thá��� 12��ăm�2020�củ��Chí�h�phủ�và�Quyết�đị�h�số�
46/2016/QĐ-U�ND���ày�12� thá���8��ăm�2016� củ���y�b����hâ��dâ�� tỉ�h� b���
hà�h�Quy�chế�phối�hợp�t�o���cô���tác�đề���hị�xây�dự��;�soạ��thảo,��óp�ý,�thẩm�
đị�h�dự�thảo�vă��bả��quy�phạm�pháp�luật�củ��Hội�đồ����hâ��dâ��và��y�b����hâ��
dâ��tỉ�h�Ni�h��huậ�”.�

b)�Sử��đổi,�bổ�su���khoả��3:�

“3.�Quá�t�ì�h�tự�kiểm�t��,�t�o���t�ườ���hợp�phát�hiệ��vă��bả��có�dấu�hiệu�
t�ái�pháp�luật,�cô���chức�được�phâ��cô���kiểm�t���vă��bả��thực�hiệ��các�cô���
việc�s�u:�

�)��iế��hà�h�lập�hồ�sơ�kiểm�t��,�b�o��ồm:�

-�Vă��bả��có��ội�du���t�ái�pháp�luật;�

-�Phiếu�kiểm�t���vă��bả�� (theo�mẫu�số�01�Phụ� lục�III�b���hà�h�kèm�theo�
N�hị�đị�h�số�34/2016/NĐ-CP);�

-�Kết�luậ��kiểm�t���vă��bả�;�

-�Kết�quả�xử�lý�vă��bả�;�

-�Các�tài�liệu�khác�có�liê��qu���(�ếu�có)”.�

Hồ�sơ�kiểm�t���vă��bả��được�lưu�t�ữ�theo�quy�đị�h�pháp�luật�về�lưu�t�ữ.�

b)��h�m�mưu�báo�cáo�cơ�qu��,���ười�đã�b���hà�h�vă��bả��về�kết�quả�tự�
kiểm�t���vă��bả��có�dấu�hiệu�t�ái�pháp�luật.�Nội�du���báo�cáo��ồm:�
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-�Đá�h��iá��ội�du���có�dấu�hiệu�t�ái�pháp�luật�củ��vă��bả�,�đề�xuất�hướ���
xử�lý,�thời�hạ��xử�lý,�biệ��pháp�khắc�phục�hậu�quả�(�ếu�có);�

-�Xác� đị�h� t�ách��hiệm� t�o��� cô��� tác� th�m�mưu� soạ�� thảo,� thẩm� đị�h,�
thẩm�t��,�b���hà�h�vă��bả�.�

Hì�h�thức�xử�lý�thực�hiệ��theo�quy�đị�h�tại�khoả��1�và�khoả��2�Điều�130�
N�hị� đị�h� số� 34/2016/NĐ-CP� và� khoả�� 29� Điều� 1� củ�� N�hị� đị�h� số�
154/2020/NĐ-CP.�

Kết�quả�xử�lý�phải�được�đă���t�ê��Cô���báo�tỉ�h,�Cổ��� thô���ti��điệ��tử�
tỉ�h�và�thực�hiệ��việc��iêm�yết�cô���kh�i�theo�quy�đị�h�tại�Điều�98�N�hị�đị�h�số�
34/2016/NĐ-CP”.�

2.�Sử��đổi,�bổ�su���khoả��2�Điều�9��hư�s�u:�

“2.��hực�hiệ��việc�kiểm�t���vă��bả�.�Nội�du���kiểm�t���b�o��ồm:�

�)�Kiểm� t���về� thẩm�quyề��b��� hà�h:�thẩm�quyề�� về�hì�h� thức�theo�quy�
đị�h�tại�Luật��ổ�chức�chí�h�quyề��đị��phươ����ăm�2015,�Luật�sử��đổi,�bổ�su���
một� số� điều� củ�� Luật� �ổ� chức� Chí�h� phủ� và� Luật� �ổ� chức� chí�h� quyề�� đị��
phươ����ăm�2019;�Luật�����hà�h�vă��bả��quy�phạm�pháp�luật��ăm�2015�và�Luật�
sử��đổi�bổ�su���một�số�điều�củ��Luật�����hà�h�vă��bả��quy�phạm�pháp�luật��ăm�
2020.��hẩm�quyề��về��ội�du���theo�quy� đị�h�pháp�luật� hiệ��hà�h�củ��cơ�qu���
Nhà��ước�cấp�t�ê��có�liê��qu��.�

b)�Kiểm�t���về��ội�du���củ��vă��bả�:�theo�Hiế��pháp�và�các�vă��bả��pháp�
luật�hiệ��hà�h�có�hiệu�lực�pháp�lý�c�o�hơ��đ����cò��hiệu�lực�pháp�luật.�

c)�Kiểm�t���về�că��cứ�pháp�lý;�thể�thức,�kỹ�thuật�t�ì�h�bày.�

-�Că��cứ�pháp�lý� làm�cơ�sở�b���hà�h�vă��bả�� là�vă��bả��quy�phạm�pháp�
luật�có�hiệu�lực�pháp�lý�c�o�hơ��vă��bả��được�kiểm�t��;�đ����có�hiệu�lực�tại�thời�
điểm�b���hà�h�vă��bả��được�kiểm� t���hoặc�chư��có�hiệu� lực� tại� thời�điểm�b���
hà�h�vă��bả��được�kiểm�t����hư���đã�được�thô���qu��hoặc�ký�b���hà�h�và�sẽ�có�
hiệu�lực�t�ước�hoặc�cù���thời�điểm�có�hiệu�lực�củ��vă��bả��được�kiểm�t��.�

-��hể�thức,�kỹ� thuật� t�ì�h�bày�vă��bả�� theo�quy�đị�h�tại�Chươ���V�N�hị�
đị�h�số�34/2016/NĐ-CP,�N�hị�đị�h�số�154/2020/NĐ-CP���ày�31�thá���12��ăm�
2020�củ��Chí�h�phủ”.�

3.�Sử��đổi,�bổ�su���khoả��3�Điều�16��hư�s�u:�

“3.�Đối�với�thời�hạ���ửi�báo�cáo�thố���kê�thực�hiệ��theo�quy�đị�h�về�cô���
tác�thố���kê,�báo�cáo�củ����à�h��ư�pháp�tại��hô���tư�số�03/2019/��-��P���ày�
20�thá���3��ăm�2019�củ���ộ�t�ưở����ộ��ư�pháp”.�

4.�Sử��đổi,�bổ�su���một�số�khoả��củ��Điều�20��hư�s�u:�

�)�Sử��đổi,�bổ�su���khoả��5:�

“5.�Các�cơ�qu���chuyê��mô��thuộc��y�b����hâ��dâ��tỉ�h,��y�b����hâ��dâ��
các�huyệ�,�thà�h�phố,�s�u�khi�đã�xác�đị�h�t�ách��hiệm��à�soát�vă��bả�,�tiế��hà�h�
thực�hiệ���à�soát�các�vă��bả��theo�đú���t�ì�h�tự�quy�đị�h�từ�Điều�149�đế��Điều�
153� N�hị� đị�h� số� 34/2016/NĐ-CP,� khoả�� 32� Điều� 1� củ�� N�hị� đị�h� số�
154/2020/NĐ-CP.���ê��cơ�sở�ý�kiế��củ��Sở��ư�pháp,�Phò����ư�pháp�các�huyệ�,�
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thà�h�phố,�đơ��vị��à�soát�vă��bả����hiê��cứu�tiếp�thu,�hoà��thiệ��hồ�sơ��à� soát�
vă��bả��t�ì�h��y�b����hâ��dâ��tỉ�h,��y�b����hâ��dâ��các�huyệ�,�thà�h�phố�xem�
xét,�quyết�đị�h�xử�lý”.�

b)�Sử��đổi,�bổ�su���khoả��6:�

“6.���ườ���hợp�vă��bả��do�Hội�đồ����hâ��dâ�,��y�b����hâ��dâ��tỉ�h,�Hội�
đồ����hâ��dâ�,��y�b����hâ��dâ��các�huyệ�,�thà�h�phố�b���hà�h�được��à�soát�cầ��
phải�xử�lý�theo�các�hì�h�thức�quy�đị�h�tại�các�điểm��,�b�khoả��1,�khoả��2,�khoả��
3,�khoả��4,�khoả��5�Điều�143�N�hị�đị�h�số�34/2016/NĐ-CP,�cơ�qu��,�đơ��vị��à�
soát�vă��bả��báo�cáo��y�b����hâ��dâ��tỉ�h,��y�b����hâ��dâ��các�huyệ�,�thà�h�
phố�để�chỉ�đạo�xử�lý�theo�quy�đị�h,�đồ���thời��ửi��áo�cáo�kết�quả��à�soát�đế��Sở�
�ư�pháp,�Phò����ư�pháp�các�huyệ�,�thà�h�phố�để�theo�dõi.�

c)�Sử��đổi,�bổ�su���điểm�b�khoả��10:�

“b)�Phối�hợp�với�Sở��ư�pháp,�Phò����ư�pháp�các�huyệ�,�thà�h�phố�thực�
hiệ��các��hiệm�vụ� được�phâ�� cô���tại� kế�hoạch� và� hệ� thố���hoá� các� vă�� bả��
thuộc�t�ách��hiệm�củ��đơ��vị�mì�h�theo�t�ì�h�tự�hệ�thố���hoá�quy�đị�h�tại�Điều�
169� N�hị� đị�h� số� 34/2016/NĐ-CP,� khoả�� 39� Điều� 1� củ�� N�hị� đị�h� số�
154/2020/NĐ-CP� và� thực� hiệ�� các� cô��� việc� khác� liê�� qu��� đế�� chức� �ă��,�
�hiệm�vụ�củ��đơ��vị�khi�được�đề���hị.�

5.�Sử��đổi,�bổ�su���một�số�khoả��củ��Điều�21��hư�s�u:�

�)�Sử��đổi,�bổ�su���khoả��5:�

“5.���ườ���hợp�vă��bả��được��à�soát�hết�hiệu�lực,���ư���hiệu�lực�toà��bộ�
hoặc�một�phầ�,�t�ê��cơ�sở�kết�quả��à�soát�củ��cơ�qu���chuyê��mô��thuộc��y�b���
�hâ��dâ�� tỉ�h,��y�b����hâ��dâ��các�huyệ�,� thà�h�phố;�Sở��ư�pháp,�Phò����ư�
pháp�các�huyệ�,� thà�h�phố,� tổ��� hợp�đư��vào�d��h�mục� vă�� bả��hết�hiệu� lực,�
��ư���hiệu�lực�toà��bộ�hoặc�một�phầ��để�th�m�mưu�Chủ�tịch��y�b����hâ��dâ��
tỉ�h,�Chủ�tịch��y�b����hâ��dâ��các�huyệ�,�thà�h�phố�cô���bố�đị�h�kỳ�hằ����ăm�
theo�quy�đị�h�tại�Điều�157�N�hị�đị�h�số�34/2016/NĐ-CP,�khoả��34�Điều�1�củ��
N�hị�đị�h�số�154/2020/NĐ-CP”.�

b)�Sử��đổi,�bổ�su���điểm���khoả��7:�

“�)�Chủ�t�ì,�phối�hợp�với�các�cơ�qu���liê��qu���lập�dự�thảo�d��h�mục�vă��
bả��hết�hiệu�lực,���ư���hiệu�lực�toà��bộ�hoặc�một�phầ��để�t�ì�h�Chủ�tịch��y�b���
�hâ��dâ��tỉ�h,�Chủ�tịch��y�b����hâ��dâ��các�huyệ�,� thà�h�phố�cô���bố�đị�h�kỳ�
hằ����ăm� theo�quy� đị�h� tại� Điều� 157�N�hị�đị�h�số�34/2016/NĐ-CP,�khoả��34�
Điều�1�củ��N�hị�đị�h�số�154/2020/NĐ-CP”.�

6.�Sử��đổi,�bổ�su���một�số�khoả��củ��Điều�22��hư�s�u:�

�)�Sử��đổi,�bổ�su���khoả��3:�

“3.�Xác�đị�h�các�vă��bả��thuộc�t�ách��hiệm��à�soát�củ��mì�h�theo�quy�đị�h�
���y�s�u�khi�vă��bả��là�că��cứ�để��à�soát�được�b���hà�h.�S�u�khi�xác�đị�h�t�ách�
�hiệm��à� soát,�tiế��hà�h��à�soát�các�vă��bả��theo�t�ì�h�tự�quy�đị�h�từ�Điều�149�
đế��Điều�152�N�hị�đị�h�số�34/2016/NĐ-CP,�khoả��32�Điều�1�củ��N�hị�đị�h�số�
154/2020/NĐ-CP”.�
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b)�Sử��đổi,�bổ�su���khoả��5:�

“5.�Phối�hợp�với��hườ���t�ực�Hội�đồ����hâ��dâ��xã,�phườ��,�thị�t�ấ��kiế��
��hị�Hội�đồ����hâ��dâ��cù���cấp�xử�lý�kết�quả��à�soát,�hệ�thố���hoá�vă��bả��củ��
Hội�đồ����hâ��dâ��theo�các�hì�h�thức�quy�đị�h�tại�các�điểm��,�b�khoả��1,�khoả��
2,�khoả��3,�khoả��4,�khoả��5�Điều�143�N�hị�đị�h�số�34/2016/NĐ-CP”.�

c)�Sử��đổi,�bổ�su���khoả��6:�

“6.���ườ���hợp�vă��bả��được��à�soát�hết�hiệu�lực,���ư���hiệu�lực�toà��bộ�
hoặc�một�phầ�,�t�ê��cơ�sở�kết�quả��à�soát,��y�b����hâ��dâ��xã,�phườ��,�thị�t�ấ��
tổ���hợp�đư��vào�d��h�mục�vă��bả��hết�hiệu� lực,���ư���hiệu� lực�toà��bộ�hoặc�
một�phầ��để�cô���bố�đị�h�kỳ�hằ����ăm�theo�quy�đị�h�tại�Điều�157�N�hị�đị�h�số�
34/2016/NĐ-CP,�khoả��34�Điều�1�củ��N�hị�đị�h�số�154/2020/NĐ-CP”.�

d)�Sử��đổi,�bổ�su���khoả��8:�

“8.�Khi�phát�hiệ��vă��bả��t�ái�pháp�luật�tại� thời�điểm�b���hà�h�thuộc�đối�
tượ���kiểm�t��� thì��y�b����hâ��dâ��xã,�phườ��,� thị�t�ấ��là�cơ�qu��� �à�soát�vă��
bả��thực�hiệ��việc�kiểm�t���hoặc�đề���hị�cơ�qu���có�thẩm�quyề��kiểm�t���vă��bả��
theo� quy� đị�h� tại� Chươ��� VIII� N�hị� đị�h� số� 34/2016/NĐ-CP,� N�hị� đị�h� số�
154/2020/NĐ-CP.�

7.�Sử��đổi,�bổ�su���Điều�26��hư�s�u:�

“Điều��6.�Trách�nhiệm�rà�soát�văn�bản�tron��một�s��trườn��hợp�khác�

��ườ���hợp�có�sự�chuyể���i�o�chức��ă��,��hiệm�vụ��iữ��các�cơ�qu��,�đơ��
vị�thì�cơ�qu��,�đơ��vị�tiếp��hậ��chức��ă��,��hiệm�vụ�có�t�ách��hiệm�thực�hiệ���à�
soát,�hệ�thố���hó��vă��bả��liê��qu���đế��chức��ă��,��hiệm�vụ�được�chuyể���i�o.�

��ườ���hợp��iải�thể,��hập,�chi�,�điều�chỉ�h�đị���iới�hà�h�chí�h�thì��y�b���
�hâ��dâ��củ��đơ��vị�hà�h�chí�h�mới�có�t�ách��hiệm��à�soát,�hệ�thố���hó��vă��bả��
do�Hội�đồ����hâ��dâ�,��y� b��� �hâ��dâ��củ�� đơ��vị�hà�h� chí�h� t�ước�đó� b���
hà�h”.�

8.�Sử��đổi,�bổ�su���khoả��1�Điều�29��hư�s�u:�

“1.�Các��ội�du���khác�liê��qu���đế��cô���tác�tự�kiểm�t��,�kiểm�t��,�xử�lý,�
�à�soát,�hệ�thố���hoá�vă��bả��quy�phạm�pháp�luật�khô���được�quy�đị�h�tại�Quy�
đị�h��ày,�thực�hiệ�� theo�quy�đị�h�tại�Chươ���XV,�XVI�Luật�����hà�h�vă��bả��
quy�phạm�pháp�luật��ăm�2015,�Luật� sử��đổi�bổ�su���một�số�điều�củ��Luật�b���
hà�h�vă��bả�� quy�phạm� pháp� luật� �ăm� 2020� � và� Chươ��� VIII� và� Chươ��� IX�
N�hị�đị�h�số�34/2016/NĐ-CP,�N�hị�đị�h�số�154/2020/NĐ-CP”.�

�
Điều��.�Thay�thế�một�s��cụm�từ�tại�một�s��điều�sau�đây�

1.��h�y�cụm� từ� “Vă��phò���Hội�đồ����hâ��dâ�� tỉ�h”� thà�h�“Vă��phò���
Đoà��Đại�biểu�Quốc�hội�và�Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h”�tại�khoả��1�Điều�7,�khoả��1�
Điều�10.�

2.��h�y�cụm�từ�“Vă��phò���Hội�đồ����hâ��dâ��và��y�b����hâ��dâ��cấp�
huyệ�”� thà�h�“Vă�� phò���Hội�đồ����hâ��dâ��và��y�b����hâ��dâ��cấp�huyệ��
hoặc�Vă�� phò���cấp� ủy� chí�h�quyề�”�tại� khoả�� 1,� khoả�� 3� �Điều�7,�khoả��2�
Điều�10.�
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3.��h�y�cụm� từ�“Phò����ư�pháp”�thà�h�“Sở��ư�pháp”�t�o���cụm�từ�“Uỷ�
b����hâ��dâ��cấp�huyệ���ửi�về�Phò����ư�pháp�t�ước���ày�10/01� �ăm�s�u”�tại�
điểm�b�khoả��2�Điều�16.�

�
Điều�3.�Trách�nhiệm�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�34/2017/QĐ-U�ND�
��ày�20�thá���4��ăm�2017�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�22�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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