
BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 

08/6/2016 của UBND tỉnh An Giang 

  

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1907/SNNPTNT-VP ngày 23 tháng 10 

năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang về việc 

góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh 

An Giang. Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả như sau: 

I. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo 

1. Phạm vi điều chỉnh: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND 

ngày 08 tháng 6 năm 2016  của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan trên địa bàn 

tỉnh An Giang.  

II. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Quyết định 

với hệ thống pháp luật 

Tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV 

ngày 25/3/2015 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

Trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND 

cấp tỉnh, cấp huyện quy định: 

“Điều 8. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

…………. 

2. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch này 

và văn bản pháp luật có liên quan; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Phòng Kinh tế.” 

Tại Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: 

“Điều 28. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định: 

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 318 /BC-STP           An Giang,  ngày  31  tháng  10  năm 2019 
  



2 

 

1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật 

của cơ quan nhà nước cấp trên; 

2. Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp 

trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, 

ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; 

3. Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương.” 

Căn cứ quy định trên và đồng thời xuất phát từ tình hình thực tế trên địa bàn 

tỉnh trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (Đề án số 06/ĐA-SNNPTNT ngày 17/5/2019) thì việc Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của 

UBND tỉnh An Giang là đúng thẩm quyền và cần thiết. 

III. Dự thảo Quyết định 

In nghiêng phần căn cứ pháp lý cuối cùng: “Theo đề nghị của….” cho đúng 

theo Mẫu số 19 ban hành kèm 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. 

Theo quy định tại điểm d, đ Khoản 5 Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP quy định:  

“Điều 62. Bố cục của văn bản 

5. Trường hợp nội dung văn bản được bố cục theo phần, chương, mục, 

tiểu mục, điều, khoản, điểm thì trình bày như sau: 

…. 

d) Số thứ tự các khoản trong mỗi mục dùng chữ số Ả Rập, sau số thứ tự 

có dấu chấm (.), cỡ chữ số bằng cỡ chữ của phần lời văn từ 13 đến 14, kiểu chữ 

đứng; nếu khoản có tiêu đề, số thứ tự và tiêu đề của khoản được trình bày trên 

một dòng riêng, bằng chữ in thường, cỡ chữ bằng cỡ chữ của phần lời văn từ 13 

đến 14, kiểu chữ đứng; 

đ) Thứ tự các điểm trong mỗi khoản dùng các chữ cái tiếng Việt theo thứ 

tự bảng chữ cái tiếng Việt, sau có dấu đóng ngoặc đơn, bằng chữ in thường, cỡ 

chữ bằng cỡ chữ của phần lời văn từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng.” 

 Do đó, đề nghị điều chỉnh các vấn đề sau:  

Khoản 1 Điều 1 

Bỏ dấu ngoặc kép “ ..” sau đoạn cuối cùng của điểm g và thêm dấu ngoặc 

kép “…” và dấu chấm “.” Sau dòng cuối cùng của điểm h. 

Khoản 2 Điều 1 
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Đề nghị bổ sung số “2.” vào trước dòng “Khoản 2 Điều 3…” và không in 

đậm dòng “2. Tổ chức tham mưu…”; và mở, đóng ngặc kép tại Khoản cần sửa 

đổi.  

Khoản 3 Điều 1 

Mở, đóng ngặc kép tại Khoản cần sửa đổi đồng thời không in đậm tiêu đề 

của điểm. Bổ sung dấu hai chấm sau tiêu đề điểm e, g. 

Tương tự điều chỉnh đối với Khoản 4.  

Điều 2 

Đề nghị điều chỉnh tên Điều 2 lại thành “Hiệu lực thi hành” 

Mục “Nơi nhận” đề nghị bổ sung thêm: Báo An Giang, Đài PTTH An 

Giang.  

IV. Kết luận 

Dự thảo đủ cơ sở trình./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Văn Phòng UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Tư pháp; 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL Trần Công Lập 
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