
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật  

do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành  

 
 

HỘI  ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 10 

 

 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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 Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc 

bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành; Báo cáo thẩm tra số 80/BC-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Ban 

Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bãi bỏ 07 nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang ban hành, gồm: 

1. Nghị quyết số 58/2005/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2005 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách 

của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do -  Hạnh phúc 

Số:        /2020/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày      tháng  9 năm 2020 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=60/BC-H%C4%90ND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=88&lan=1
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2. Nghị quyết số 95/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Tuyên Quang đến năm 2020. 

3. Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ hỗ trợ cho giáo viên mầm non không 

trong biên chế Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

4. Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2009 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công 

nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

5. Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định hướng nội dung Quy ước thôn, 

xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

6. Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 tháng 2013 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

7. Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chính sách khuyến khích 

phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban 

hành kèm theo nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2009 

của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Mọi hoạt động liên quan đến nội dung điều chỉnh của các nghị quyết 

quy phạm pháp luật bị bãi bỏ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện 

hành và quy định của tỉnh. 

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 

quy định của pháp luật.  

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết này. 
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Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, 

kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 15 

tháng 9 năm 2020./. 

 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Các Văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; 

- Các Bộ: Nội vụ; Tài chính; Nông nghiệp và PTNT;  

Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo; Công thương;    

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Cục kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;   

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy; HĐND; UBND; Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh; 

- Công báo Tuyên Quang; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Minh Xuân 
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