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Số:         /TTr - SXD Lai Châu, ngày          tháng        năm 2022 

  

TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều 

kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc 

Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân 

dân thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện 

ban hành kèm theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND, ngày 21/6/2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 

 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18/6/2020; chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và chức 

năng, nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tổ chức soạn thảo dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp 

phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó Phòng Quản lý đô 

thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban 

nhân dân các huyện ban hành kèm theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND, 

ngày 21/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 

Qua quá trình triển khai thực hiện Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 

số 17/2017/QĐ-UBND, ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh Lai Châu Quy định 

điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực 

thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban 

nhân dân thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các 

huyện, Sở Xây dựng nhận thấy một số quy định của quyết định này 

chưa thực sự phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của tỉnh, cụ thể là: 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy: Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng đã được 

sắp xếp, tổ chức lại theo quy định của Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, ngày 

14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (Quyết định số 
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817/QĐ-UBND, ngày 09/7/2021 về việc giải thể Chi cục Giám định xây dựng 

thuộc Sở Xây dựng; Quyết định số 820/QĐ-UBND, ngày 09/7/2021 về việc sáp 

nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng; Quyết định số 

821/QĐ-UBND, ngày 09/7/2021 về việc tổ chức lại Trung tâm Giám định chất 

lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định xây dựng thành Trung tâm Giám định 

chất lượng xây dựng thuộc Sở Xây dựng). Do đó, không còn các chức danh trực 

thuộc Chi cục Giám định xây dựng (Cấp trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn 

vị trực thuộc Chi cục Giám định chất lượng; cấp trưởng, phó các phòng chuyên 

môn đơn vị sự nghiệp thuộc Chi cục Giám định chất lượng, Sở Xây dựng). 

- Quy định về điều kiện của người được xem xét, bổ nhiệm trưởng, phó 

trưởng phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở: Được đánh giá hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên trong 05 năm liên tục, trong đó ít nhất có 01 năm hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ trước khi đề nghị bổ nhiệm đối với cấp trưởng phòng chuyên 

môn, đơn vị thuộc Sở; được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 

năm liên tục, trong đó ít nhất có 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước khi 

đề nghị bổ nhiệm đối với cấp phó các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở 

không còn phù hợp với các quy định của Trung ương, của tỉnh và đang gây khó 

khăn cho đơn vị trong quá trình thực hiện. 

Sau khi nghiên cứu, xem xét, Sở Xây dựng nhận thấy việc tham mưu 

UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2017/QĐ-

UBND, ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh Lai Châu Quy định điều kiện, tiêu 

chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây 

dựng; cấp trưởng, cấp phó Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành 

phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện là cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ 

THẢO QUYẾT ĐỊNH 

1. Mục đích 

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối 

với cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó 

Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, phòng Kinh tế và Hạ 

tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện đảm bảo phù hợp với quy định của Trung 

ương về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm cán bộ và tình hình thực tiễn của cơ 

quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước 

về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh. 
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2. Quan điểm chỉ đạo 

Đảm bảo đúng quy trình, thủ tục trong công tác xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật quy định tại Nghị định số34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 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 quy phạm pháp luật và Quy chế xây dựng dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh tại Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND, ngày 

24/5/2021. 

Việc sửa đổi, bổ sung Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với 

cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó 

Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, phòng Kinh tế và Hạ 

tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện phải đảm bảo đúng chủ trương, đường 

lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đã tổ chức soạn thảo dự thảo 

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với 

cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó 

Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, phòng Kinh tế và Hạ 

tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện theo đúng quy định của Chính phủ và 

quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng 

dẫn thi hành, cụ thể như sau: 

- Thành lập Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

- Tổ chức xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định điều 

kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Sở 

Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân 

thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện. 

- Tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan tại 

Công văn số ........../SXD-VP, ngày ........./12/2022; gửi toàn bộ nội dung, hồ sơ 

dự thảo Quyết định để Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải lên mục “LẤY 

Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT” trên Cổng 

thông tin điện tử tỉnh Lai Châu từ ngày ......../......../2022 đến hết ngày 

........../........./2022, đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây 
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dựng tại địa chỉ https://sxd.laichau.gov.vn/ từ ngày ......../......../2022 đến hết 

ngày ........../........./2022. 

- Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các cơ 

quan, đơn vị, Sở Xây dựng đã rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quyết 

định sửa đổi, bổ sung Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp 

trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó Phòng 

Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng 

thuộc Ủy ban nhân dân các huyện gửi Sở Tư pháp thẩm định. Trên cơ sở báo 

cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Xây dựng đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình 

ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Quyết định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

1. Bố cục của dự thảo Quyết định: Về bố cục của Quyết định sửa đổi, 

bổ sung Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó 

các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó Phòng Quản lý đô thị 

thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân 

dân các huyện gồm 4 điều. 

2. Nội dung cơ bản:  

- Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn 

chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp 

trưởng, cấp phó Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện ban hành kèm theo Quyết 

định số 17/2017/QĐ-UBND, ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh Lai Châu. 

- Điều 2: Bãi bỏ khoản 5 Điều 4, khoản 5 Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, 

khoản 5 Điều 9 khoản 5 Điều 10 của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh 

đối với cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp 

phó Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện ban hành kèm theo Quyết định số 

17/2017/QĐ-UBND, ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh Lai Châu. 

- Điều 3. Hiệu lực thi hành  

- Điều 4. Tổ chức thực hiện  

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (nếu có) 

VI. TÀI LIỆU KÈM THEO TỜ TRÌNH 
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1. Dự thảo Quyết định;  

2. Bản chụp các văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị. 

3. Bảng tổng hợp, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức. 

4. Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp. 

5. Báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng.   

Trên đây là Tờ trình về việc ban hành dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp 

trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó Phòng 

Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

thuộc Ủy ban nhân dân các huyện ban hành kèm theo Quyết định số 17/2017/QĐ-

UBND, ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh Lai Châu; Sở Xây dựng kính trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành./. 

Nơi nhận:    
- Như trên;   

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Đại Thắng   
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