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Điện Biên, ngày 19 tháng 11 năm 2020

V/v rà soát và xây dựng, tham mưu
ban hành văn bản quy phạm pháp
luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ
ban nhân dân năm 2020.

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh,
- Văn phòng UBND tỉnh.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015; Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
Điện Biên ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật
của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; trên cơ sở đề xuất của các sở, ban, ngành tỉnh,
trong năm 2020, Sở Tư pháp đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Thường
trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 08 Quyết định chấp thuận 17 đề nghị xây
dựng Nghị quyết1; Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành 05 Quyết định chấp thuận cho
xây dựng 32 dự thảo Quyết định, trong đó 11 Quyết định để quy định chi tiết điều,
khoản, điểm được giao trong văn bản cấp trên và 21 dự thảo Quyết định được chấp
thuận xây dựng2.
Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, qua theo dõi, tổng hợp việc tham
mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2020, Sở Tư pháp nhận
thấy, đến nay, đã có 08 Nghị quyết đã được ban hành, 07 dự thảo Nghị quyết đã
thực hiện việc thẩm định, dự kiến tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội
đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 16 tháng 12/2020 và 02 dự thảo Nghị quyết đã
xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến nhưng đến nay do Chính phủ chưa ban hành
cơ chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa hướng dẫn cơ chế thu cụ thể nên UBND
tỉnh đã đồng ý để lại chờ văn bản hướng dẫn của cấp trên3; 11 Quyết định của Uỷ

1

Các Quyết định: Số 01/QĐ-TTHĐND ngày 14/01/2020; Số 04/QĐ-TTHĐND ngày 15/4/2020; Số 05/QĐTTHĐND ngày 21/4/2020; Số 10/QĐ-TTHĐND ngày 4/6/2020; Số 11/QĐ-TTHĐND ngày 17/6/2020; Số
14/QĐ-TTHĐND ngày 07/10/2020; Số 15/QĐ-TTHĐND ngày 15/10/2020; Số 18/TT-HĐND ngày 11/11/2020.
2
Các Quyết định: Số 1360/QĐ-UBND ngày 31/12/2019; Số 346/QĐ-UBND ngày 14/4/2020; Số 642/QĐUBND ngày 03/7/2020; Số 972/QĐ-UBND ngày 24/9/2020; Số 1042/QĐ-UBND ngày 09/10/2020.
3
Dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà
trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên và dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế thu
và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
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ban nhân dân tỉnh đã được ban hành, 21 dự thảo Quyết định chưa được ban hành
(theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo).
Để việc tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân
dân và Uỷ ban nhân dân bảo đảm tiến độ, chất lượng, phục vụ việc nâng cao chỉ số
cải cách hành chính cấp tỉnh của tỉnh Điện Biên, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban,
ngành tỉnh:
- Quan tâm, chỉ đạo khẩn trương rà soát, xây dựng và tham mưu cho Hội
đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đã
được chấp thuận cho xây dựng trong năm 2020. Đối với các văn bản dự kiến dừng
tham mưu, ban hành hoặc đề xuất chuyển sang năm tiếp theo, đề nghị các sở, ban,
ngành rà soát, lập danh mục để gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30/11/2020 để tổng
hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo).
- Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp đôn đốc việc
xây dựng và tham mưu ban hành văn bản QPPL đã được HĐND tỉnh và UBND
tỉnh chấp thuận trong năm 2020 để phục vụ tốt cho việc chấm điểm chỉ số cải
cách hành chính cấp tỉnh của tỉnh Điện Biên.
Trân trọng sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh (để BC);
- UBND tỉnh (để BC);
- Văn phòng UBND tỉnh (để phối hợp);
- Lãnh đạo Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, XDKTVB.
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Phạm Đình Quế
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PHỤ LỤC SỐ 01
Danh mục Quyết định được chấp thuận xây dựng nhưng chưa được ban hành
(Ban hành kèm theo Công văn số 1481/STP-XDKTVB
Ngày 19/11/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên)
Cơ quan chủ trì
xây dựng; thời
Văn bản giao
Stt
Tên văn bản
gian dự kiến ban
xây dựng
hành
- Sở Giáo dục và
Quyết định quy định một số chính sách ưu
Đào tạo;
1 đãi giáo viên, học sinh trường THPT
- Quý II/2020.
chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên.
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Quyết định ban hành quy chế phối hợp
- Sở Tư pháp;
trong công tác quản lý nhà nước về đăng
- Quý II/2020.
ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn
liền với đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
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Quyết định ban hành đơn giá bồi thường
thiệt hại về nhà, công trình xây dựng và
- Sở Tài chính;
vật nuôi trên đất khi nhà nước thu hồi đất
- Quý II/2020.
trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Thay thế
Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày
10/3/2015).
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- Sở Tài chính;
Quyết định ban hành quy định hệ số điều
- Quý IV/2020.
chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
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Quyết định ban hành bảng giá tình thuế tài - Sở Tài chính;
nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện - Quý IV/2020.
Biên.
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- Sở Nông nghiệp
Quyết định về việc ban hành khung giá và Phát triển nông
rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
thôn;
- Quý IV/2020.

Quyết định số
1360/QĐUBND
ngày
31/12/2020 của
Chủ
tịch
UBND
tỉnh
Điện Biên

4

7

8

9

- Sở Nông nghiệp
Quyết định ban hành cấp dự báo cháy và Phát triển nông
rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng thôn;
trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
- Quý IV/2020.
Quyết định ban hành quy định Điều kiện, - Sở Giao thông
tiêu chuẩn chức danh trưởng, phố phòng, Vận tải;
ban, các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận - Quý IV/2020.
tải.
Sở Nông nghiệp
Quyết định ban hành Quy chế quản lý và Phát triển nông
rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Điện thôn;
Biên
- Quý IV/2020.
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Quyết định ban hành quy định quản lý, - Sở Giao thông
vận hành khai thác, bảo trì công trình vận tải.
đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh - Quý IV/2020.
Điện Biên.
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- Công an tỉnh.
Quyết định ban hành quy chế bảo vệ bí
- Quý II/2020.
mật nhà nước
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Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều
của Quy chế phối hợp theo dõi tình hình
- Sở Tư pháp;
thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện
- Quý III/2020
Biên ban hành kèm theo Quyết định số
09/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 05
năm 2016 của UBND tỉnh Điện Biên.

13

Quyết định ban hành quy định xác định
nhiệm vụ, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ
chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa
học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân
sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện
Biên.

Quyết định số
346/QĐUBND
ngày
14/4/2020 của
Chủ
tịch
UBND
tỉnh
- Sở Khoa học và Điện Biên
Công nghệ;
- Quý II/2020

5
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Quyết định ban hành quy định quản lý đào
tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô - Sở Giao thông
hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số Vận tải;
không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa - Quý III/2020.
bàn tỉnh Điện Biên.
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Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND
ngày 10 tháng 7 năm 2018 của UBND
tỉnh Điện Biên Ban hành Quy chế quản lý - Sở Nội vụ;
công tác cử tuyển vào các cơ sở giáo dục - Quý III/2020.
trình độ đại học thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện
Biên.
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Quyết định ban hành quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
- Sở Y tế;
của Sở Y tế tỉnh Điện Biên (thay thế
- Quý III/2020.
Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày
07/9/2010 của UBND tỉnh Điện Biên).
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Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định
- Sở Tài chính;
số 16/2019/QĐ-UBND ngày 03/5/2019
- Quý IV/2020.
của UBND tỉnh phê duyệt giá tiêu thụ
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Quyết định bãi bỏ Quyết định số
01/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của
- Sở Tài chính;
UBND tỉnh bổ sung danh mục, giá các
- Quý IV/2020.
loại ô tô, mô tô, xe máy điện kẻ để tính lệ
phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
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Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận
hành và sử dụng mạng truyền số liệu
chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Điện - Sở Thông tin và
Biên (Thay thế Quyết định số Truyền thông;
13/2019/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của - Quý IV/2020.
UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành
Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và
bảo đảm an toàn thông tin mạng truyền số

Quyết định số
642/QĐUBND
ngày
03/7/2020 của
Chủ
tịch
UBND
tỉnh
Điện Biên

Quyết định số
972/QĐUBND
ngày
24/9/2020 của
Chủ
tịch
UBND
tỉnh
Điện Biên

6
liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Điện
Biên.).
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Quyết định ban hành quy chế phối hợp
trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám
sát hoạt động kinh doanh theo phương
thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

- Sở Công thương;
- Quý IV/2020.

