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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng 

nhân dân tỉnh An Giang ban hành  

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.  

 

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

định số 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. Ủy ban 

nhân dân kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị 

quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Theo Báo cáo số 631/BC-UBND ngày 14/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, một số Nghị quyết có nội dung 

không còn phù hợp, cần thực hiện bãi bỏ. 

Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: 

“Điều 12. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành 

văn bản quy phạm pháp luật 

1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi 

bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước đã ban hành văn 

bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà 

nước cấp trên có thẩm quyền….”. 

Căn cứ quy định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh An 

Giang ban hành là cần thiết và đúng thẩm quyền. 

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

THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

Kịp thời bãi bỏ các văn bản trong trường hợp đối tượng điều chỉnh của văn 

bản không còn, hoặc nội dung của văn bản không còn phù hợp với tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội. 

Tạo điều kiện thuận lợi trong họat động xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tra cứu trong áp dụng và thực hiện pháp 

luật; cập nhật thông tin của văn bản vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 
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2. Quan điểm chỉ đạo 

Đảm bảo thực hiện thống nhất theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Thực hiện việc lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO 

1. Xây dựng dự thảo và tổ chức lấy ý kiến đóng góp 

Dự thảo được xây dựng trên cơ sở Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Thực hiện theo kết quả tại Báo cáo tự kiểm tra Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư 

pháp đã tổng hợp được 16 Nghị quyết cần bãi bỏ. Đồng thời, đã gửi lấy ý kiến 

đóng góp của các cơ quan, đơn vị có liên quan (Công văn số 1374/STP-

XDKT&TDTHPL ngày 28/10/2020 của Sở Tư pháp về việc lấy ý kiến đóng góp 

dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành) và nhận được 24 ý kiến đóng góp (bảng tổng hợp ý kiến đóng góp 

kèm theo).  

2. Họp Hội đồng tư vấn thẩm định văn bản quy phạm pháp luật 

Theo Điều 121, 130 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Điều 50 
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Sở Tư pháp đã thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định 
đối với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng 
nhân dân tỉnh An Giang  ban hành (Quyết định số 189/QĐ-STP ngày 06/11/2020 
của Giám đốc Sở Tư pháp thành lập hội đồng tư vấn thẩm định văn bản quy 
phạm pháp luật). 

 Hội đồng được thành lập với 9 thành viên, trong đó, Giám đốc Sở Tư pháp 
làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên còn lại là đại diện Ban pháp chế Hội đồng 
nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các cơ quan chuyên 
môn đã tham mưu Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 
quyết tại Danh mục kèm theo dự thảo (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở 
Nội Vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế). Tại cuộc họp, thống nhất điều 
chỉnh Danh mục bãi bỏ từ 16 Nghị quyết còn 08 Nghị quyết theo ý kiến thành viên 
Hội đồng. 

Thành viên Hội đồng đã thảo luận và 9/9 thành viên Hội đồng thống nhất dự 
thảo Nghị quyết đảm bảo căn cứ pháp lý, thẩm quyền; đảm bảo nội dung và hình 
thức văn bản, đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành (Kèm theo Biên 
bản cuộc họp). 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN 

1. Bố cục 

Dự thảo Nghị quyết gồm 3 Điều, cụ thể như sau: 
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Điều 1. Bãi bỏ 08 Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân 

tỉnh An Giang ban hành (Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành. 

2. Nội dung cơ bản 

Bãi bỏ 08 Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh An 

Giang ban hành. Lý do cụ thể bãi bỏ từng văn bản tại Danh mục kèm theo. 

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp 

luật do Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang ban hành, kính trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- TT. UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- LĐVP. UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

           Nguyễn Thanh Bình 
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