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NGHỊ QUYẾT 

Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 

01/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 9 

 
 

Căn cứ Luâṭ Tổ chức chính quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luâṭ Ban hành văn bản quy phaṃ pháp luâṭ ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;  

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; 

Căn cứ  Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử duṇg và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP  ngày 29 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên 

chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp 

đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

Xét Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ một phần Nghị quyết số 

34/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 và Nghị quyết số 

01/2017/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2017của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 173/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ban 

Văn hóa -  Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND ngày 12 

tháng 12 năm 2013 và Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 

năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể: 

1. Điểm d Khoản 2 Mục III Điều 1 Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND 

ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách 

thu hút giảng viên trình độ cao và khuyến khích sinh viên cho Trường Đại học 

Tân Trào. 
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2. Điểm b Mục 2.2 Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND 

ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách ưu 

đãi đối với học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Tuyên Quang và 

học sinh tham gia đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Mọi hoạt động liên quan đến nội dung điều chỉnh của các quy định bị bãi 

bỏ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của tỉnh. 

2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy 

định của pháp luật. 

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

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

quyết này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

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

kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06  tháng 12  năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 20 tháng 12 năm 2019./. 
 

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; GD&ĐT;  

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;  

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Các Ban của HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,UBND tỉnh, 
  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 và Truyền hình tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Công báo Tuyên Quang; 

- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; 

- Lưu VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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