
TỜ TRÌNH 

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND  

ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về thông qua chương trình phát triển 

nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu. 

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

2015 và được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan, Ủy 

ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ 

Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 

2016-2020, định hướng đến năm 2030 như sau:   

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Cơ sở pháp lý 

- 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; 

- 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; 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

về 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 30 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ. 
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2. Sự cần thiết ban hành văn bản 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 

Điều 1 của Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ; theo đó Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 

28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu thông qua Chương trình phát 

triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 

không còn là văn bản quy phạm pháp luật.  

Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lai Châu thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai 

đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 không còn phù hợp với Chiến lược 

phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 

22/12/2021. 

Từ những căn cứ nêu trên việc bãi bỏ Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND 

ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu thông qua Chương trình 

phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 

là cần thiết và phù hợp quy định của pháp luật. 

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

THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

 Xác định rõ nội dung hết hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật hết 

hiệu lực toàn bộ. Tổ chức thực hiện tốt, kịp thời các quy định trong văn bản quy 

phạm pháp luật của cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành. 

2. Quan điểm xây dựng văn bản 

Bảo đảm tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp 

luật đã quy định.  

Xây dựng Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Lai Châu thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai 

Châu giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 đảm bảo theo quy trình, 

quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác có 

liên quan.  
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III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 

24/01/2022 về việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu; trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Xây 

dựng chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 42/2016/NQ-

HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về thông qua 

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020, định hướng 

đến năm 2030.  

Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng dự 

thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về thông qua Chương trình phát triển nhà ở 

tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 và tổ chức lấy 

ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Sau khi tiếp thu ý kiến 

tham gia, Sở Xây dựng đã rà soát để chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết 

bãi bỏ Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lai Châu về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu 

giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030. 

Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 

28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về thông qua Chương trình 

phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 

2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua tại phiên họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh tháng 11 năm 2022. 

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

QUYẾT 

1. Bố cục:  

Nghị quyết bao gồm 02 Điều:  

Điều 1: Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 28 tháng 

7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu thông qua Chương trình phát 

triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết 

Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh 

Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030. 
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Trên đây là Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 

42/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu 

thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020, 

định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lai Châu xem xét, thông qua./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy; (b/c) 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP ĐĐBQH-HĐND tỉnh; 

- Các Sở: Xây dựng, Tư pháp; 

- V, C; 

- Lưu: VT, Kt2. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Giàng A Tính 
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