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Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết và Quyết định quy định tặng Huy 

hiệu “vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang” 

  

Sở Tư pháp có nhận được Công văn số 1784/SNV-BTĐKT ngày 

21/10/2019 của Sở Nội vụ đề nghị thẩm định ý dự thảo Nghị quyết  và Quyết 

định Quy định tặng Huy hiệu “vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An 

Giang”. Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo và các văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến góp ý như sau: 

I. Thẩm quyền và sự cần thiết ban hành  

- Trong thời gian qua việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và 

phát triển tỉnh An Giang” được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 

36/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã góp phần ghi 

nhận thành tích, công lao đóng góp của các cá nhân đã cống hiến cho quá trình 

xây dựng và phát triển tỉnh An Giang. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai thực 

hiện Nghị quyết vẫn còn một số hạn chế, bên cạnh đó các căn cứ pháp lý ban 

hành văn bản được thay thế bởi văn bản mới nên một số nội dung trong Nghị 

quyết không còn phù hợp. 

- Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 

quy định:  

“Điều 37. Kỷ niệm chương và Huy hiệu 

…… 

2. Huy hiệu để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định 

tên, đối tượng và tiêu chuẩn tặng Huy hiệu…” 

- Khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

quy định: 

“Điều 27. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: 

1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật 
của cơ quan nhà nước cấp trên”. 
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Từ cơ sở nêu trên, việc Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định tặng Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp phát triển tỉnh An Giang” cần thiết và đúng thẩm quyền. 

II. Dự thảo Nghị quyết 

1. Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản: Theo 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. 

- Đánh số thứ tự của dự thảo văn bản và số trang văn bản căn cứ Điều 39 và 

Điều 76 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính Phủ. 

- Đề nghị điều chỉnh căn cứ pháp lý thứ 2, như sau: “Căn cứ Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015”. 

- Bổ sung căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen 

thưởng năm 2005 và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 

2. Nội dung dự thảo Nghị quyết: 

- Điểm a Khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết: đề nghị bỏ đoạn “và được 

thực hiện bằng Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh”. 

- Khoản 6 Điều 1 dự thảo Nghị quyết:  

+ Đề nghị sửa lại khoản 6 như sau: “6. Hình thức khen thưởng” 

+ Thống nhất mức khen thưởng 01 lần mức lương cơ sở. 

 - Điều 3 dự thảo Nghị quyết: Đề nghị bổ sung như sau: 

“Điều 3. Nghị quyết này được … năm 2019 và thay thế Nghị quyết số 

36/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tặng 

Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang”. 

III. Dự thảo Quyết định  

- Đề nghị in nghiêng các căn cứ ban hành Quyết định và đánh số trang văn 

bản căn cứ Điều 76 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

Phủ. 

- Sửa lại căn cứ ban hành văn bản thứ 2 như sau: “Căn cứ Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015”. 

- Bổ sung căn cứ ban hành văn bản thứ 3: Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005. 

- Điều 2 dự thảo Quyết định: Đề nghị bổ sung Quyết định bị thay thế: 

“Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang””. 

- Điều 6 dự thảo Quy định: đề nghị sửa lại như sau: “Điều 6. Hình thức 

khen thưởng” 

https://luatvietnam.vn/chinh-sach/luat-47-2005-qh11-quoc-hoi-17480-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/luat-47-2005-qh11-quoc-hoi-17480-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/luat-47-2005-qh11-quoc-hoi-17480-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/luat-47-2005-qh11-quoc-hoi-17480-d1.html


3 

 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo ban hành kèm theo Quyết định mẫu văn bản áp 

dụng trong hồ sơ, thủ tục xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát 

triển tỉnh An Giang”. 

IV. Góp ý khác 

Dự kiến trong thời gian tới Bộ Nội vụ sẽ ban hành Thông tư thay thế Thông 

tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi đua, khen thưởng nên cơ quan soạn thảo 

cần xem xét lại căn cứ ban pháp lý thứ 5 của căn cứ ban hành dự thảo Quyết 

định. 

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp kính gửi Quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh; 

- Văn Phòng UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL. 
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