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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 66/2016/QĐ-UBND ngày 

28/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

  

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1417/STC-NS ngày 19/6/2019 của Sở 

Tài chính V/v thẩm định dự thảo tờ trình và quyết định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 

28/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định và báo cáo 

kết quả như sau: 

I. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật 

 Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của 

Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Thông tư số 18/2016/TT-BTC 

ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của 

Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và Nghị quyết số 35/2016/NQ-

HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của HĐND tỉnh An Giang, ngày 28/9/2016 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy 

định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng 

lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An 

Giang. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh một số bất cập 

và vướng mắc, để phù hợp với tình hình thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định trên là cần thiết. 

Vì vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung 

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên 

trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An 

Giang ban hành kèm theo Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 

của UBND tỉnh là cần thiết và đúng thẩm quyền. 

II. Nội dung dự thảo Quyết định 

1. Vì dự thảo Quyết định chỉ sửa đổi, bổ sung Điều 7 của Quy định nên 

đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi tên gọi của dự thảo văn bản như sau:  

“QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 

66/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh” 

 

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

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 179/BC-STP           An Giang,  ngày  05   tháng  7  năm 2019 
  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-35-2015-nd-cp-ve-quan-ly-su-dung-dat-trong-lua-271072.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-18-2016-tt-btc-huong-dan-thuc-hien-quan-ly-su-dung-dat-trong-lua-302090.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-35-2015-nd-cp-ve-quan-ly-su-dung-dat-trong-lua-271072.aspx
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 2. Đề nghị sửa lại căn cứ ban hành văn bản thứ nhất như sau: “Căn cứ 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015”. 

 3. Sửa lại tiêu đề của Điều 1 như sau:  

 “Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 của Quy định mức thu tiền bảo vệ, 

phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử 

dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành 

kèm theo Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh”. 

 4. Đề nghị chuyển điều 3 của dự thảo lên thành điều 2 và điều chỉnh như 

sau: 

 “Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày   tháng   năm 2019.” 

 5. Điều 2 của dự thảo đề nghị bỏ cụm từ “Trách nhiệm tổ chức thực hiện.” 

và thiết kế như sau: ”Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh…..này.” 

 Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp kính gửi Quý cơ 

quan./. 
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