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TINH HA GIANG 

S: I1O/DDBQH-VP 
V/v gCri thông báo kêt qua trã 1&i 

kiên ngh cia tn sau h9p thu 9, 
Quôc hi khóa XTV 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc lap — Tr do — Hnh phñc 

Ha Giang, ngày 05 tháng 10 nám 2020 

KInh gi'ri: Thung trçrc Hi dng nhn dan, U ban than dan, UST ban 
Mat tr,n To quôc xâ Phü Nam, huyn Bäc Me. 

Sau k' hcp thir 9, Qu& hi khóa XIV, Doàn di biu Quc hi khoa XIV 
tfrih Ha Giang dã tiêp xüc cirtri tai  xâ Phü Nam, huyn Bàc Me. Tai  buôi tiêp xüc 
Cu tn, cr tn kiên nghj yêu câu các ca quan có thâm quyên thrc hin nghiêm quy 
djnh ti khoàn 2 Diêu 11 Lu.t ban hành van bàn quy phm pháp 1ut ye vic trInh 
van bàn quy djnh chi tiêt "2... Dw tháo van ban quy djnh chi tiêt phái dwçic chuán 
bj và trInh dông thai vái dc an lut, pháp lnh và phái ducic ban hành dê có hiu 
4rc cimg thô'i diem có hiêu ltc cja van ban hoäc diêu, khoán, diem du-crc quy djnh 
chi tiêt.", tránh tmnh trng 1ut dã có hiu 1irc nhung chua có van bàn huàng dan 
thc hin gay khó khän trong qua trInh to chIrc thirc hin.VI dii: Lut Dâu ti.r cong 
duçic Quôc hi thông qua ngày 13/6/2019 và có hiu lirc hr ngày 01/01/2020 
nhung den 4/2020 rnâi Co Nghj djnh 40/2020/ND—CP, ngày 06/4/2020 cüa ChInh 
phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu tu cong. 

Doàn di biu Quc hi khóa XIV tinh Ha Giang dã tong hqp kin nghj giri 
Ban Dan nguyen — U ban Thu?ing vii Quôc hi chuyên các B, ngành trâ 1?i theo 
thâm quyên. 

Ngày 2 8/9/2020, Doàn Di biu Quc hi khóa XTV tinh Ha Giang nhn 
duçic vn bàn so 3543/BTP-VP ngày 24/9/2020 cüa B Tu pháp "V/v trá lài kiên 
nghj c fri tinh Ha Giang gi'ci tái sau K5' hQp th& 9, Quôc h5i khóa XIV'. 

Doàn Dai  biki Quc hi khoá XIV tinh Ha Giang thông báo kt qua trâ Rn kin 
nghj cü tn cüa B Tu pháp (phó to kern theo van ban nay) den Thumg trirc Hi dông 
hàn dan, U' ban than dan, U5' ban Mt trn To quôc xâ Phü Nam, huyn Bäc Me dê 

thông báo den cu tn trén dja bàn biêt./. 

No'inhân: 
- Niur trén; 
- Các vi DBQH Doàn HG; 
- Tfr I-IDND, UBND, UBMTFQ huyn Bc Me; 
- LDVP Doàn DBQH và HDND tinh; 
- LD, CV phông CTDBQH; 
- TTTT-CB, VPUBND tinh (dang tãi trén Trang 
TFDTDBND) 
- Luu VT.- 



BQ TU'PHAP 

S& /BTP-VP 
V/v trã lôi kiên ngh cia c&tri 

gin ftTi cmi KS7  hQp thü 9, Quoc hi 
VAN PHONG DUAN DAI BIEU QuOc HOJ-Oa XIV 

HDND VA UBND 

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Dc Ip - T do - Hnh phüc 

Ha Nôi, ngày9J-tháng nãin 2020 

A' Sô  
BEN Ngay4I2i.. 
Chuyê'n:...L.1...!/i.Bo. 
Lu ho S S0 ChInh'pbii 

KInh giri: Doàn Di biu Quc hi tinh Ha Giang 

Tu pháp nbn ducic kiên nghj cña cir tn tinh Ha Giang do Van phông 

chuyên den theo Cong vAn so 653 1/VPCP-Q}-mP ngày 08/8/2020 vi 

ni dung: "Yêu cdu các co' quan Co lien quan tlitc hin nghiéin quy djnh tgi 

khoán 2 Diu 11 Lut ban hành van ban quy pligm pliáp lut v vic trInh van 

ban quv din/i chi tjlt "2...Dt tháo van ban quy djnh chi tiêtphái du'o'c chuá'n bi 

và trInh dng thai v&i dy' an luát, pháp inh và phái tht'c ban hành dl cO liiu 

hrc cling thai dilm cO hiu lrc cia van ban hoc dilu, khoán, dié'm du'cic quy 

din/i clii tilt. ", tránh tin/i trçzng lut dd cO liiu iy'c nhui-ig chu'a CO van ban 
i.. i.:,. 7,-i. i-i.. ' i. -. i..-. 4..- 1. :... TI,' d.. T -. , H (.4 Lit 15 C.4.L4.t L I ft t6 L' ft let L (4)1 (LI It.) Ar IGI I If Lit L ql4.a I.! If (IL It.) L.t 1(4 L. LI L(4 C t LL{I 1. V I. (.4-L4. L. U(1.L 

Dáu tu' cong du'cic QuO'c hç51 thông qua ngày 13/6/2 019 và cO hiu l.rc tut ngày 

01/01/2020 nhu'ng den 4/2 020 inO'i cO Nghi dfn/i 40/2020/ND-CT, ngày 0 6/4/202 0 

cza ChInh p/n quy djnh clii tilt thi han/i inç5t so diêu cz.a Lut Dáu tu' cOng ". 

Sau khi nghién ciru, B Tu pháp xin trâ lôi nhu sau: 

Th&i gian qua, B Tu pháp dA tIch circ ph&i hçp vó'i VAn phông Chinh 

phü huóiig dn các b, co' quan ngang bO chñ dng thçrc hin quy djnh tai  Khoán 

2 Diu 11 Lut ban hành vAn bàn quy phm pháp 1ut nAm 2015 v vic khi 

trInh dr thào 1ut, nghj quyt phâi chun bj và trInh dng thii dix thAo van ban 

quy dnh chi tit. 

Tuy nhiên, dñng nhu 1dn cüa cir tn, tInh trng châm, nçi ban hành vAn 

bàn quy djnh chi tit vn chua du9'c khäc phiic tnit d. 

Tiêp thu kiên nghj cña cir tn, trong thèi gian tó'i, B Tu pháp s tip t1ic 

tham rnu'u cho Chinh phU chi do các b, co' quan ngang b t1c hin nghiêm 

quy djnh ti khoàn 2 Diu 11 Lut ban hành van bàn quy phrn pháp 1ut v vic 

trInh vAn bàn quy djnh chi tit, tránh tInh trng 1ut dã có hiu lirc nhung chua 

có vAn bàn hu'óng dn thirc hin gay khó khAn trong qua tnInh to chirc thirc hin. 

Theo do, dir thâo vAn bàn quy djnh chi tit phâi duçic chuân b và trInh dng thO'i 

vó'i dir an 1u.t, pháp 1nh và phài duo'c ban hânh d có hiêu lu'c cilng thè'i diem 

Co hiu 11(rc cua vAn bàn hoc diu, khoân, diem dugc quy djnh chi tit. 

Dê quy djnh nay du'çc thirc hin có hiu quA trên t1c th, gop phân day 
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nhanh tin d, nâng cao cht 1ung, hiu qua cong tác xây dimg, ban hânh van 

bàn quy djnhchi tit trong thô'i. gian tói, cnthirc hin mt s giài-pháp nhu' sau: 

Thfr nht, trong qua trInh xãy drng, ban hành 1ut, pháp lnh, 
nghj quyêt 

- Trong giai dogn ip d ngJij, ca quan 1p d ngh can dir báo vâ chi rö 

ni dung chInh sách së üy quyn, trách nhirn ca các b, ngành có lien quan 

trong vic trin khai lut, dc bit là trách nhim cüa co. quan chü trI, phM hop 

xây drng, ban hành van bàn quy djnh chi ti&. 

- Trong giai dogn sogn tháo, cn dng thO'i chun bj dr thão van bàn quy 

djnh chi ti& thuc thrn quyn cfia ChInh phñ, Thi tuó'ng ChInE phü và các B 

tnr&ng, Thi tru&ng Ca quan ngang b d trInh kern theo khi trInh dir an, dr thão 

lut, pháp lnh, nghj quyt theo quy djnh cüa Lut Ban hành vAn bàn quy phrn 

pháp lut nArn 2015. Di vâi nhng dr an, di.r thào lut, pháp lnh, ngh quyet 
ma nôi dung dci kin giao quy dinE chi tit có lien quan dn nhiu b, Co.  quan 
ngang bt thI phài clii rO trách n]iirn cüa các bô, ca quan ngang b vâ 1y i  kin 
ciia các co quan nay. Ni dung giao quy djnlTl chi tit cn phãi du'gc nêu rO trong 

Tô trInh và dr thào lut, pháp lrth, ngh quyt. 

- Trong qua trInh thá'in tra van ban quy ph gin pháp lut, co' quan chü tn 
son thào có trách nEirn phM hgp ch.t che vi co' quan thrn tra xác dinE rö ni 

dung giao quy djnh chi tik va thè'i dirn có hiu 1i.rc cia 1ut, pháp 1nh, ngh 

quyt d darn bào dñ thô'i gian xây dcrng, ban hành vAn bàn quy dtnh  chi tik 

Trong do lu-u phài phi hgp chat che vó'i các b, cci quan ngang b (không phái 

là co' quan chñ trI son thào lut, pháp 1nh, nghi. quyt) v dir kin ni dung 

giao quy djnh clii tit, tránh truôiig hop  1ut dã thông qua các b rnâi bit nhirn 
T11 VT C11'11O iiii I"aii (11l\7 4ii1, r'lv tt 

Thu hal, trong qua trInh xây diyng, ban hành van ban quy djnh clii tit 

Các b, co' quan ngang b du'c giao xây drng trmnh hoc ban hânh vAn 

bàn quy djnh chi tit cn tp trung các ngun 11rc dt t chirc son tháo vAn bàn 

quy dnh clii tit dñng thô'i hn trong quyêt dnh phân cong cüa Thñ tu'O'ng ChInh 

phü. Kjp thO'i báo cáo ChInh phü, Thu tu'ó'ng Chinh phñ ye nhung khó khAn, 
vu'ó'ng nic trong qua trInh son thão vAn bàn quy djnh clii tit dê tIm cách tháo 

gO', d xut nhUiig giAi pháp khäc phiic khó khAn, vuólig m.c do. NliUng iii 
dung ló'n, phuc t?p  cn chü dng xin ki&i clii d?o  cña lãnh do Chinh phü phii 
tráh; ding thè'i, phi .hp ch.t chê vO'i các b, co' quan ngang b ye nhü'ng ni 
dung có lien quan trong vAn bàn quy djnh chi tit. 
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Nghiêrn tc tiêp thu kiên gop , kiên thâm djnh, kiên dôi tugng chju 

sr tác dng. Ben canh do, quan tarn 1y ' kin cüa các chuyên gia, nba khoa h9c 

d darn báo sir phü hop vói phrn vi diêu chinh, d& ti.rcing tác dng, darn bào 

tInh khâ thi ciia các quy dnh trong van bàn. 

Thñ' ba, trong qua trInh thm djnh van bàn quy phm pháp 1ut 

- Các B, co quan ngang bô Chu trI 1p d nghj, son thào van bàn, khi 

báo Cao ti CuQC hçp thârn djnh cüa B Tir pháp phài nêu rO v vic dir kiên CáC 

ni dung üy quyn, giao quy djnh chi ti&, Chu th dLrcic giao và thO'i diem co 

hiu 11IC Cua ni dung quy djnh chi tit. 

- Ni dung kin thârn dnh Can the hin rô kién v phrn vi, nOi  dung, 

chü th dirge giao quy djnh chi tit, thôi dirn Co hiu lrC cüa ni dung giao 

quy djnh ehi tit d bão darn tInh khã thi. 

Thti' tu', trong giai don trInh, báo cáo Chinh phil 

Van phOng ChInh phii day nhanh tin d vic trInh, ly phiu kin 

thãnh viên ChInh phü dôi vói eac van bàn quy pb?m pháp 1ut dà dirge eác b, 

CO quan ngang bc trInh ChInh phü, Thu tuólag ChinE phü theo Quy ehe lam vic 

Cua ChInh phü; phM hçcp chat chê vâi B Tu pháp, CO quan Chu trI son thào 

trong qua trInh ehinh l, tip thu, giài trInh kin thành viên ChInh phü darn bàn 
thai gian ban hành van bàn quy djnh chi tit. 

Trên day là trà lOi Cua B Tu pháp di vói kin nghj Cua cr tn tinh Ha 

Giang, trân tr9ng gui tói Doàn Di biu QUéC hi tinh Ha Giang d trã lèi Cu tri./.- 

Ncri izlzâiz: 
- Nhu trén; 
- Thá tuóng Chinh phü (dé báo cáo); 
- Plió TTgTTCP Tru'ong Hôa BInh (dé báo cáo); 
- Ban Dan nguyen,  UBTVQH; 
- Van phông Quc hôi; 
- Van pliông ChInh phü; 
- Cng TTDT; 
- Luu: VT. VP(TH&KSTTHC). 
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