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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Trị, ngày  28 tháng 8 năm 2020 

V/v lập danh mục xây dựng văn bản quy 

định chi tiết các Luật được Quốc hội 

Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 

 

 

Kính gửi:  Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi. 

 

Thực hiện văn bản số 3849/UBND-NC ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh về 

việc lập danh mục xây dựng văn bản quy định chi tiết các Luật được Quốc hội 

Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 (sao gửi kèm), Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và PTNT yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi căn cứ các quy định hiện 

hành, khẩn trương tham mưu, đề xuất Sở lập đề nghị xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại 

kỳ họp thứ 9 (danh mục kèm theo). 

Đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải nêu rõ: tên gọi, sự cần 

thiết ban hành, đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nội dung chính của quyết định, 

dự kiến thời gian ban hành, cơ quan chủ trì soạn thảo. Đối với quyết định quy 

định những vấn đề được giao quy định chi tiết, Chi cục Thủy lợi phải rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước trung ương và Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh để xác định rõ nội dung, phạm vi giao quy định cụ thể. 

Đề nghị Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi khẩn trương chỉ đạo thực hiện, 

báo cáo Sở (qua Phòng Tổ chức - Hành chính, bản mềm qua email 

vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn) trước ngày 26/9/2020 để gửi Sở Tư pháp 

tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 

 

 

 

 



DANH MỤC  

Văn bản đề nghị ban hành quy định chi tiết các Luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 

(Kèm theo văn bản số 1575 /SNN-TCHC ngày 28 /8/2020 của Sở NN và PTNT) 

 

TÊN LUẬT 

NGÀY 

CÓ HIỆU 

LỤC 

SỐ  

NỘI DUNG 

QUY ĐỊNH 

CHI TIẾT 

NỘI DUNG 

GIAO QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH 
GHI CHÚ 

Luật Sửa đổi, bổ 

sung một so Điều 

Luật Phòng, 

chống thiên tai và 

Luật Đê Điều 

 02 Điều 18a. Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối 

với việc quàn lý. vận hành, sử dụng công trình: 

- “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.” (khoản 11 

Điểu 1 bổ sung khoản 2 Điều 18a). 

- “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”, (khoản 11 Điều 1 

bổ sung khoản 4 Điều 18a vào sau Điều 18). 
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