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      Số: 22/PTP 
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03 văn bản quy phạm pháp luật 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                        Sốp Cộp, ngày 09 tháng 4 năm 2020 

 

 

Kính gửi: 
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện; 
  - UBND các xã, 

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị 

định 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 quy phạm pháp luật, Kế 

hoạch số 19/KH-UBND ngày 17/01/2020 của UBND huyện về công tác kiểm 
tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Phòng Tư pháp tiến hành kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện. Qua 
kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện, Phòng Tư pháp  
xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định bãi bỏ 03 văn bản với lý do: 

- Đối với Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 về ban hành 
Quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện hiện nội dung không còn phù hợp với 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn 
thư. 

- Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 về việc giao bổ 
sung nhiệm vụ phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo phân cấp của 

UBND tỉnh Sơn La, Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 về 
việc giao bổ sung nhiệm vụ phòng Kinh tế và Hạ tầng theo phân cấp của UBND 

tỉnh Sơn La không còn phù hợp với Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 
01/7/2019 của UBND tỉnh Sơn La về phân cấp thẩm định dự án (báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
Đồng thời với sự phân cấp này, UBND huyện đã ban hành 02 Quyết định: (1) 
Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 quy định về 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La, (2) Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 

quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. 

 Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, Phòng Tư 
pháp xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số  

01/2013/QĐ-UBND, 03/2017/QĐ-UBND, Quyết định 04/2017/QĐ-UBND. 

(có Dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định kèm theo) 



Phòng Tư pháp trân trọng gửi xin ý kiến các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND huyện, các đơn vị, UBND các xã. Ý kiến tham gia của các đơn vị gửi về 

Phòng Tư pháp tổng hợp trước ngày 16/4/2020 để tiếp thu, hoàn thiện trình 
UBND huyện tại phiên họp thứ 47 thông qua, ban hành theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: TP. 

                                                                                                                   

TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 
 

 
Trần Thị Kim Thoa 
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