
 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020; 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; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14/5/2016 của Chính phủ; Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 

20/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định một số nội dung thực hiện 

trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;  

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại Công văn số 

239/UBND-NC ngày 06/02/2023 về việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa 

văn bản; tham mưu xử lý văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh;  

Qua công tác rà soát văn bản QPPL chuyên ngành Thông tin và Truyền thông; 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai xác định có 02 văn bản QPPL của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia Lai đến thời điểm hiện tại không còn phù hợp với các quy 

định pháp luật hiện hành và thực tế áp dụng; gồm:  

- Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 về việc ban hành Quy 

định về thiết lập, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến đối với 

trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai. 

- Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 về việc Quy định về 

mức chi hỗ trợ phát lại chương trình phát thanh, truyền hình ở đài phát thanh, 

truyền hình các cấp.  

Lý do:  

- Đối với Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND: Quy định của văn bản chồng 

chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát (Nghị định số 42/2022/NĐ-CP 

ngày 24/6/2022 của Chính phủ) mà không cần thiết ban hành văn bản để thay thế. 

- Đối với Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND: Quy định áp dụng về mức chi 

hỗ trợ phát lại chương trình phát thanh, truyền hình ở đài phát thanh, truyền hình 

các cấp giai đoạn 2012 - 2015 đã hoàn thành xong, không còn áp dụng cho giai 

đoạn sau. 

UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 207/STTTT-TTra 

V/v đăng tải và góp ý dự thảo Quyết định  

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 

UBND tỉnh Gia Lai ban hành 

Gia Lai, ngày 17 tháng 02 năm 2023 

 

 

  

       Kính gửi:  

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; 

 - Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh Gia Lai; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
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Để hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục trước khi trình UBND tỉnh Gia Lai xem 

xét, quyết định, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương phối hợp thực hiện các nội dung như sau:  

1. Căn cứ Khoản 1 Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015; Đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai 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.  

- Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, 

số 17 Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Hộp thư 

điện tử: stttt@gialai.gov.vn. 

- Thời hạn đăng tải: Ít nhất 30 ngày (Từ ngày 17/02/2022 đến hết ngày 

17/3/2023). 

2. Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật, khoản 3 Điều 25 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành 

thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến góp ý 

bằng văn bản gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 01/3/2023 để chỉnh 

lý, hoàn thiện gửi Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét quyết định. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan 

tâm, phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, P.CNTT, P.TTBCXB, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hùng      
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