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Kính gửi: Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La 

 

Ngày 14/3/2023, Sở Tư pháp nhận được Công văn số 316/VPUB-KT của Văn 

phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh xin ý kiến về xây dựng văn bản quy phạm pháp bãi bỏ 

Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh. Sau khi nghiên 

cứu Tờ trình số 359/TTr-SGTVT của Sở Giao thông vận tải và các văn bản có liên 

quan, Sở Tư pháp có ý kiến như sau: 

Đề nghị xây dựng Quyết định bãi bỏ Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 

13/7/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về xây dựng đường giao thông nông 

thôn gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La 

được xây dựng phù hợp với thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; 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 QPPL; Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng năm 2020; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

Quyết định số 932/QĐBGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia 

về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. 

 Trên đây là ý kiến tham gia của Sở Tư pháp, đề nghị Văn phòng UBND tỉnh 

nghiên cứu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL (D.Anh). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Quàng Văn Hùng         
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