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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 297/QĐ-UBND                                 Lâm Đồng, ngày 03 tháng  02 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh  

Lâm Đồng năm 2021 quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội;  

Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;  

Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 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; 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 tháng 05 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 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 05 

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 đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2021 quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội; 

Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Lệnh, Quyết định của Chủ 

tịch nước. 

Điều 2. Trách nhiệm xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc xây dựng văn bản quy 

định chi tiết: 

1. Cơ quan chủ trì soạn thảo tuân thủ quy định tại khoản 1, Điều 29 Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 6, Điều 1 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 05 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. 

2. Xử lý hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 33 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ. 

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo văn 

bản quy định chi tiết, hằng quý báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp 
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về tình hình, tiến độ và những vấn đề phát sinh trong quá trình soạn thảo văn bản quy 

định chi tiết theo quy định tại khoản 3, Điều 29 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 05 năm 2016 của Chính phủ. 

Điều 3. Kinh phí thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực 

hiện theo quy định tại Thông tư số 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 thống pháp luật và Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 

năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho 

công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Đặng Trí Dũng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH LÂM ĐỒNG                                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 

Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2021 quy định chi tiết Luật, Nghị quyết  

của Quốc hội; Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-UBND  

ngày 03/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

 

STT  Tên văn bản 
Cơ quan chủ 

trì soạn thảo 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời gian 

ban hành  
Căn cứ ban hành 

1 

Quyết định ban hành quy định 

bảo đảm yêu cầu phòng, chống 

thiên tai đối với việc quản lý, 

vận hành, sử dụng công trình 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Các cơ quan, 

đơn vị có 

liên quan 

Quý IV 

Thực hiện khoản 2 và khoản 4 Điều 18a Luật Phòng, chống thiên 

tai được bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020: 

"11. Bổ sung Điều 18a vào sau Điều 18 như sau: 

“Điều 18a. Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc 

quản lý, vận hành, sử dụng công trình 

... 

2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở 

hữu của mình có trách nhiệm thực hiện các tiêu chí bảo đảm yêu 

cầu phòng, chống thiên tai do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. 

... 

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các 

cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, ban hành quy 

định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai quy định tại 

khoản 1 Điều này và tổ chức kiểm tra việc thực hiện." 
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