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BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo 

 tỉnh An Giang 

  

Sở Tư pháp nhận được Tờ trình số 127/TTr-SGDĐT ngày 25/7/2019 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc thẩm định và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết 

định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Giáo dục và Đào tạo. 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 

Đề xuất: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

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

với hệ thống pháp luật 

Căn cứ quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 

11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 18/01/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. 

Ngày 30/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 12/2017/QĐ-

UBND về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Bãi bỏ một số quy định không còn 

phù hợp. 

Tuy nhiên, ngày 07/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 

số 1375/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Theo đó, có sự điều chỉnh, sắp xếp lại 

các Phòng chuyên môn thuộc Sở. 

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 chính 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. …” 
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Căn cứ quy định trên, việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh An Giang là cần thiết và đúng thẩm quyền. 

III. Dự thảo Quyết định 

- Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định 

trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục có hiệu lực từ ngày 15/11/2018. Tại 

Khoản 2 Điều 14 Nghị định quy định: 

“Điều 14. Hiệu lực thi hành 

… 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo theo 

quy định tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên 

quan.”. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có văn bản hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo để áp dụng thống nhất.  

Đồng thời, Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV vẫn còn 

hiệu lực pháp luật. Do đó, đối với các nội dung liên quan nhiệm vụ, quyền hạn 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tại dự thảo điều chỉnh theo Nghị định số 

127/2018/NĐ-CP, đề nghị cơ quan soạn thảo giữ nguyên theo Quyết định 

05/2016/QĐ-UBND và chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Nội dung dự thảo chỉ điều chỉnh quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy định 

ban hành kèm theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND và thay thế Quyết định số 

12/2017/QĐ-UBND. Do đó, đề xuất cơ quan soạn thảo điều chỉnh hình thức dự 

thảo Quyết định thành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

ban hành kèm theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 

năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (theo mẫu số 37 Phụ lục I ban 

hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP). 

- Đề nghị in nghiêng toàn bộ căn cứ ban hành dự thảo Quyết định. 

- Điều chỉnh căn cứ cuối cùng của căn cứ ban hành dự thảo Quyết định như 

sau: “Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số    /TTr-

SGDĐT ngày     tháng     năm 2019.” 

- Điều 2 

Khoản 1 Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: 

“Điều 151. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật  

1. Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm 

pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn … 10 ngày kể từ 

ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân; 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; ….” 
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Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định: 

“Điều 74. Trình bày quy định về hiệu lực thi hành 

1. Hiệu lực thi hành của văn bản phải được xác định cụ thể ngày, tháng, 

năm có hiệu lực của văn bản. …” 

Căn cứ các quy định trên, đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh ngày có 

hiệu lực của dự thảo Quyết định như sau: 

“Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày     tháng     năm 2019 và thay 

thế Quyết định số ….. .” 

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

quan./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh; 

- Văn Phòng UBND tỉnh; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Tư pháp; 
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