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UBND TỈNH GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1003/STP-XD&KTVB Gia Lai, ngày 01 tháng 7 năm 2020 

V/v phối hợp xây dựng dự thảo 

Quyết định bãi bỏ văn bản quy 

phạm pháp luật do Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai ban hành 

 

          

Kính gửi:  

 - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 - Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 

140/UBND-NC ngày 16/01/2020 và Văn bản số 1325/UBND-NC ngày 25/6/2020 

về việc triển khai thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật (sau đây 

viết là QPPL), Sở Tư pháp đã triển khai xây dựng dự thảo Quyết định bãi bỏ văn 

bản QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành (sau đây viết là dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh). 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015; 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 QPPL; Quyết định số 06/2017/QĐ-

UBND ngày 06/02/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác 

xây dựng, kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai. 

Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp xây dựng dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh. Nội dung phối hợp cụ thể như sau: 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 120, Điều 129 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 

2015, đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai để các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân tham gia ý kiến góp ý. Đồng thời, thông báo địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh (nếu có) 

là: Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai, số 46 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai hoặc địa 

chỉ email: xdktvb.stp@gialai.gov.vn và thời hạn góp ý đến ngày 01/8/2020 để các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến góp ý. 

2. Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 120, Điều 129 Luật Ban hành văn bản QPPL 

năm 2015; khoản 3 Điều 25 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; điểm b khoản 3 Điều 3 

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND, đề nghị Văn phòng 

UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và gửi Văn bản 

góp ý về Sở Tư pháp trước ngày 20/7/2019 để Sở Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện và 
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tổ chức thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh trước khi trình UBND tỉnh 

ban hành theo quy định. 

3. Đối với các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nội 

vụ, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Trong phạm vi quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực, việc tham mưu xử lý các 

văn bản QPPL của UBND tỉnh theo kết quả rà soát văn bản QPPL thuộc trách 

nhiệm của cơ quan, đơn vị (các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh); tuy nhiên nhằm giảm việc tham 

mưu nhiều văn bản QPPL để bãi bỏ các văn bản QPPL theo từng ngành, lĩnh vực, 

Sở Tư pháp đã chủ động đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Quyết định bãi bỏ các văn bản QPPL của UBND tỉnh theo kết quả rà soát văn bản 

QPPL. 

Do đó, đề nghị cơ quan, đơn vị quan tâm tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh và gửi Văn bản góp ý về Sở Tư pháp đảm bảo thời hạn 

đã nêu tại khoản 2 Văn bản này. Trường hợp, cơ quan, đơn vị không có Văn bản 

góp ý, Sở Tư pháp sẽ đưa các văn bản QPPL cần bãi bỏ thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của cơ quan, đơn vị ra khỏi dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, đồng thời sẽ 

có báo cáo, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan, đơn vị quản lý chuyên 

ngành tiếp tục rà soát và tham mưu xử lý. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

(Gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Giám đốc Sở TP (để b/c); 

- Lưu: VT, XD&KTVB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Như Ý 
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