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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4304/QĐ-UBND

Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chi tiết các luật
được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và
Luật sửa đổi, bổ sung một sô 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 sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Căn cứ Thông tư sô 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 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 thông pháp luật;
Thực hiện Công văn sô 2910/BTP-VĐCXDPL ngày 11 tháng 8 năm 2020 của
Bộ Tư pháp về việc thông báo các nội dung giao chính quyền địa phương quy định
chi tiết các luật được Quôc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9;
Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn sô 5268/STP-VB ngày 10 tháng 11
năm 2020 về việc ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật của chính
quyền địa phương quy định chi tiết các luật được Quôc hội Khóa XIV thông qua
tại Kỳ họp thứ 9 (bản điện tử sô đến 64458/C).
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp
luật của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chi tiết các luật được Quốc hội Khóa
XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố được
phân công chủ trì soạn thảo có trách nhiệm triên khai thực hiện việc xây dựng văn
bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố, bảo đảm chất lượng, tiến
độ soạn thảo, thời hạn được giao theo Quyết định này và sử dụng kinh phí đúng mục
đích, nội dung, chế độ đã quy định.
Trường hợp đề nghị điều chỉnh thời điêm trình ban hành văn bản, cơ quan chủ
trì soạn thảo có văn bản gửi Sở Tư pháp nêu rõ lý do, giải pháp, thời hạn thực hiện đê
Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem
xét, quyết định.
2. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiêm tra việc triên khai thực hiện
Quyết định này và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình ban hành
văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kê từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp,
Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Minh Châu

Phụ lục
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 9
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4304/QĐ-UBND
ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)
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Văn bản quy phạm pháp
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Ban hành Quy
định về công tác Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi,
phòng, chống, ứng bổ sung một số điều của Luật
Quyết định phó và khắc phục Phòng chống thiên tai và Luật
Đê điều (cỏ hiệu lực từ ngày
hậu quả thiên tai
trên địa bàn Thành
01 tháng 7 năm 2021)
phố

Các Sở - ban
Sở Nông
ngành có liên
nghiệp và Phát
quan; Ủy ban nhân
triển
dân 24 quận,
nông thôn
huyện

Quý II
năm 2021
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Quy định quy mô Khoản 33 Điều 1 Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật
công trình cho
Quyết định
từng khu vực trên Xây dựng (có hiệu lực từ ngày
địa bàn Thành phố
01 tháng 01 năm 2021)

Các Sở - ban
ngành có liên
quan; Ủy ban nhân
dân 24 quận,
huyện

Quý IV
năm 2020

Sở Xây dựng
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