
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG BÌNH 
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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3634/TTr-STP ngày 26                  

tháng 12 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020. 

Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong soạn thảo 

văn bản quy phạm pháp luật: 

1. Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo chủ động khảo sát, đánh giá thực 

trạng quan hệ xã hội ở địa phương; nghiên cứu đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách của Nhà nước, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản, tài liệu có liên quan xây dựng dự 

thảo và tờ trình dự thảo quyết định. Đánh giá tác động văn bản trong trường hợp 

dự thảo văn bản có quy định cụ thể chính sách đã được quy định trong văn bản 

của cơ quan nhà nước cấp trên; đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong 

trường hợp được luật giao, đánh giá tác động về giới (nếu có). Tổ chức lấy ý kiến 

của các cơ quan có liên quan, các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn 

bản, tổng hợp nghiên cứu tiếp thu ý kiến, gửi hồ sơ dự thảo đến Sở Tư pháp thẩm 

định, hoàn chỉnh văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, đảm bảo nội 

dung và tiến độ đã đề ra. 

2. Cơ quan phối hợp soạn thảo và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm 

phối hợp tham gia ý kiến xây dựng dự thảo, bảo đảm chất lượng và tính khả thi 

của văn bản.   

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tư pháp, 
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Tài chính; Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;  
- TT HĐND tỉnh;                                                                   

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐ VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC.            

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Tiến Hoàng 

 

 
                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND  ngày      /02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)  

 

TT Tên văn bản QPPL 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời điểm 

trình dự 

thảo đến 

UBND tỉnh  

Thời điểm 

ban hành 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 6  

1. 

Quyết định ban hành quy định về 

phát triển và quản lý chợ trên địa 

bàn tỉnh Quảng Bình 

Sở Công 

thương  

Sở, ban, ngành, 

địa phương có 

liên quan 

Tháng 6 Tháng 7 

 

2. 

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy 

định về tuyển dụng công chức xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình 

Sở Nội vụ 

Sở, ban, ngành, 

địa phương có 

liên quan 

Tháng 4 Tháng 5 

 

3. 

Quyết định ban hành Quy định 

phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế, số lượng người làm việc, 

vị trí việc làm của tỉnh Quảng 

Bình  

Sở, ban, ngành, 

địa phương có 

liên quan 

Tháng 7 Tháng 8 

 

4. 

Quyết định ban hành Quy chế 

công tác văn thư, lưu trữ tỉnh 

Quảng Bình 

Sở, ban, ngành, 

địa phương có 

liên quan 

Tháng 9 Tháng 10 
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TT Tên văn bản QPPL 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời điểm 

trình dự 

thảo đến 

UBND tỉnh  

Thời điểm 

ban hành 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 6  

5. 

Quyết định ban hành khung giá 

các loại rừng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình 

 

 

 

 

 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

 

 

 

 

 

 

 

Sở, ban, ngành, 

địa phương có 

liên quan 

Tháng 4 

 

Tháng 5 

 

Quyết định này đã được 

UBND tỉnh giao tại Quyết 

định số 2028/QĐ-UBND 

ngày 20/6/2018 về ban hành 

danh mục văn bản quy định 

chi tiết thi hành các Luật 

được Quốc hội khóa XIV 

thông qua tại kỳ họp thứ 4 

6. 

Quyết định ban hành quy định 

phân công, phân cấp trách nhiệm 

quản lý nhà nước về an toàn đập, 

hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình 

Sở, ban, ngành, 

địa phương có 

liên quan 

Tháng 5 Tháng 6 

 

7. 

Quyết định ban hành quy định về 

phân cấp quản lý, khai thác công 

trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình 

Sở, ban, ngành, 

địa phương có 

liên quan 

Tháng 7 

 

Tháng 8 

 

 

8. 
Quyết định quy định mật độ chăn 

nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

Sở, ban, ngành, 

địa phương có 

liên quan 

Tháng 9 

 

Tháng 10 

 

Quyết định này đã được 

UBND tỉnh giao tại Quyết 

định số 294/QĐ-UBND ngày 

29/01/2019 về ban hành danh 
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TT Tên văn bản QPPL 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời điểm 

trình dự 

thảo đến 

UBND tỉnh  

Thời điểm 

ban hành 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 6  

 

 

mục văn bản quy định chi tiết 

thi hành các Luật được Quốc 

hội khóa XIV thông qua tại 

kỳ họp thứ 6 

9. 

Quyết định ban hành Quy định 

quản lý, xây dựng, sử dụng hạ 

tầng kỹ thuật viễn thông trên địa 

bàn tỉnh Quảng Bình 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Sở, ban, ngành, 

địa phương có 

liên quan 

Tháng 5 Tháng 6 

 

10. 

Quyết định ban hành Quy chế 

đảm bảo an toàn thông tin mạng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

Sở, ban, ngành, 

địa phương có 

liên quan 

Tháng 6 Tháng 7 

 

11. 

Quyết định ban hành Quy chế 

quản lý, vận hành, khai thác, sử 

dụng Hệ thống thông tin báo cáo 

tỉnh Quảng Bình 

Sở, ban, ngành, 

địa phương có 

liên quan 

Tháng 9 Tháng 10 

 

12. 

Quyết định ban hành quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Sở, ban, ngành, 

địa phương có 

liên quan 

Sau khi Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo ban 

hành Thông 

tư hướng dẫn  
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TT Tên văn bản QPPL 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời điểm 

trình dự 

thảo đến 

UBND tỉnh  

Thời điểm 

ban hành 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 6  

13. 

Quyết định ban hành Quy định 

dạy thêm, học thêm trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình 

Sở, ban, ngành, 

địa phương có 

liên quan 

Sau khi Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo ban 

hành Thông 

tư hướng dẫn  

 

 

14. 

Quyết định ban hành quy định về 

quản lý, vận hành khai thác và bảo 

trì đường bộ trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình 

Sỏ Giao 

thông vận 

tảu 

Sở, ban, ngành, 

địa phương có 

liên quan 

Tháng 4 Tháng 5 

 

  

Ngoài danh mục văn bản trong Chương trình này, các sở, ban, ngành thường xuyên rà soát văn bản QPPL cấp trên 

(Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư, Nghị quyết của HĐND tỉnh....) có nội dung giao cho UBND tỉnh 

quy định chi tiết và tình hình thực tiễn ở địa phương để kịp thời đề nghị bổ sung ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh đảm 

bảo phục vụ tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn. 
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