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2. Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo ñề án, văn bản có trách nhiệm tổ chức
việc xây dựng nội dung văn bản, ñề án bảo ñảm ñúng thể thức, thủ tục, trình tự soạn
thảo; lấy ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan, ý kiến thẩm ñịnh của Phòng Tư
pháp huyện (ñối với văn bản quy phạm pháp luật) và bảo ñảm thời hạn trình. Trường
hợp cần phải ñiều chỉnh nội dung, phạm vi hoặc thời hạn trình, Thủ trưởng cơ quan
chủ trì soạn thảo phải báo cáo Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện
phụ trách xem xét, quyết ñịnh.
3. ðối với văn bản quy phạm pháp luật, việc lấy ý kiến và trả lời ý kiến phải
tuân thủ quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 41 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
của Hội ñồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 2004. Thủ trưởng cơ quan chuyên
môn, cơ quan thuộc ủy ban nhân dân huyện khi ñược yêu cầu tham gia ý kiến về ñề
án, văn bản có liên quan ñến lĩnh vực quản lý của cơ quan, ñơn vị mình, có trách
nhiệm trả lời bằng văn bản theo ñúng nội dung, thời gian yêu cầu và chịu trách nhiệm
về ý kiến tham gia. Sau thời hạn, nếu cơ quan ñược hỏi ý kiến không trả lời, thì coi
như ñồng ý và chịu trách nhiệm về các vấn ñề liên quan ñến chức năng, nhiệm vụ của
ngành, ñịa phương mình ñã ghi trong ñề án, văn bản.
4. Chánh Văn phòng có trách nhiệm giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân huyện theo dõi, ñôn ñốc việc chuẩn bị ñề án, văn bản trình Uỷ ban nhân dân
huyện.
CHƯƠNG IV
Thủ tục trình, ban hành và kiểm tra
việc thực hiện văn bản
ðiều 14. Hồ sơ trình ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện
giải quyết công việc bao gồm:
1. Nội dung Tờ trình ñề án, văn bản gồm: sự cần thiết, luận cứ ban hành ñề án,
văn bản; những nội dung chính của ñề án, văn bản và những ý kiến còn khác nhau.
Tờ trình phải do người có thẩm quyền ký và ñóng dấu ñúng quy ñịnh.
2. Dự thảo ñề án, văn bản.
3. Văn bản thẩm ñịnh của Phòng Tư pháp huyện ( ñối với văn bản quy phạm
pháp luật).
4. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan và giải trình tiếp thu của
cơ quan chủ trì soạn thảo ñề án, văn bản.
5. Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan.
6. Các tài liệu cần thiết khác ( nếu có).
ðiều 15. Thẩm tra hồ sơ ñề án, văn bản trình
1. Tất cả hồ sơ về ñề án, văn bản do cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc ủy
ban nhân dân huyện, ủy ban nhân dân xã, thị trấn chủ trì soạn thảo, trước khi trình
Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phải qua Văn phòng ñể làm thủ tục

