
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 127 /QĐ-STP Lạng Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản  

quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh  

  

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN 
 

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

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

 Căn cứ Nghị định số 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; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND 

tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm 

pháp luật. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội 

đồng), gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Vũ Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp: Chủ tịch Hội đồng; 

2. Bà Tô Thị Hợi, Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật, Sở Tư pháp: Phó Chủ tịch Hội đồng; 

3. Bà Lưu Thị Thu Hương, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp: Thành viên; 

4. Ông Dương Công Luyện, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, 

Sở Tư pháp: Thành viên; 



2 
 

 

5. Ông Nguyễn Minh Chí, Trưởng phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư 

pháp, Sở Tư pháp: Thành viên; 

6. Bà Vi Thị Thùy, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp: Thành viên; 

7. Đại diện các Ban của HĐND tỉnh (đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết 

chính sách của HĐND tỉnh tại khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh): Thành viên; 

8. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện các sở, 

ban, ngành đối với các dự thảo văn bản có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Sở, ban, ngành đó; 

9. Đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến nội dung dự thảo 

thẩm định: Thành viên. 

10. Lãnh đạo và Chuyên viên phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật, Sở Tư pháp: Thành viên kiêm Thư ký. 

Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp là 

bộ phận thường trực của Hội đồng. 

Điều 2. Nhiệm vụ, cơ chế, kinh phí hoạt động của Hội đồng 

1. Nhiệm vụ của Hội đồng 

Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn thẩm định các văn bản sau: 

a) Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tại 

khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

b) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân tỉnh do các sở, ban, ngành chủ trì soạn thảo có liên quan đến nhiều lĩnh vực. 

2. Cơ chế hoạt động của Hội đồng: 

a) Căn cứ tính chất của các đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân tỉnh, tính chất của các dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh do các sở, ban, ngành gửi, 

Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Sở Tư pháp đề xuất 

với Chủ tịch Hội đồng quyết định thành phần tham gia thẩm định đối với từng 

văn bản cụ thể; tham mưu triệu tập các cuộc họp của Hội đồng; hoàn thiện biên 

bản họp Hội đồng. 

b) Hội đồng hoạt động theo quy định tại Khoản 1 Điều 121 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Khoản 4 

Điều 14, Điều 49, 50, 51 Nghị định số 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 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 

3. Kinh phí hoạt động:  
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Kinh phí hoạt động của Hội đồng được thực hiện theo Thông tư số 

338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập 

dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm 

cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp 

luật và chế độ tài chính hiện hành. 

 Điều 3. Đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan cử thành viên tham gia tư 

vấn thẩm định trên cơ sở Giấy mời họp thẩm định của Sở Tư pháp với từng đề 

nghị xây dựng Nghị quyết chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh, dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; tạo điều 

kiện thuận lợi cho thành viên tham gia Hội đồng thực hiện nhiệm vụ. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 130/QĐ-STP ngày 07/7/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc 

kiện toàn Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Điều 5. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn 

bản quy phạm pháp luật và các thành phần nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

  Nơi nhận: 
- UBMTTQVN tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn UBND tỉnh; 

- Như Điều 5; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, XD&KTVBQPPL. 
 

  GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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