
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  986/SKH-VP 
V/v tham gia ý kiến bãi bỏ  

văn bản quy phạm pháp luật 

Quảng Trị, ngày 20  tháng 5 năm 2022 

 

                       Kính gửi  - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

                                       - Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

                                       - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

                                       - Trung tâm Tin học – Văn phòng UBND tỉnh. 

 

Căn cứ Luật ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; 

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, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 kết quả thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 

2021của Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo số 613/BC-SKH-VP ngày 16/11/2021. 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Quyết định của UBND tỉnh đề nghị bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật như sau: 

1. Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh 

quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: 

Lý do bãi bỏ:  

Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh ban 

hành trên cơ sở Nghị Quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 về hỗ trợ 

chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Hiện nay, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND 

ngày 30/8/2021 quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh 

(thay thế Nghị Quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016). 

Do vậy Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh 

không còn được áp dụng. 

2. Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị: 

Lý do bãi bỏ:  

Căn cứ để ban hành Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của 

UBND tỉnh là Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Đất đai số 



45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của 

Chính phủ; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

Hiện nay liên quan đến lĩnh vực đầu tư đã ban hành Luật Đầu tư số 

61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của 

Chính phủ; Liên quan đến lĩnh vực đất đai đã ban hành Nghị định số 148/NĐ-CP 

ngày 18/12/2020 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy 

định chi tiết của Luật đất đai 

Do vậy Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh 

không còn được áp dụng. 

3. Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 ban hành quy chế 

phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư với các dự án đầu tư thực 

hiện ngoài KKT, KCN 

Lý do bãi bỏ:  

Căn cứ để ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 

của UBND tỉnh là Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Nghị định 

số 118/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ;  

Hiện nay liên quan đến lĩnh vực đầu tư đã ban hành Luật Đầu tư số 

61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của 

Chính phủ;  

Do vậy Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND 

tỉnh không còn được áp dụng. 

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa 

đổi, bổ sung năm 2020, Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị 

định 34) và Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị 

định 34, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị: 

 Kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia góp ý vào dự thảo 

và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/6/2022 để tổng hợp, gửi Sở Tư 

pháp thẩm định, trình UBND tỉnh ra Quyết định bãi bỏ. 

 Kính đề nghị Trung tâm Tin học – Văn phòng UBND tỉnh đăng tải thông 

tin lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để các tổ chức, cá nhân tham gia 

góp ý. 

 Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trương Chí Trung 
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