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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 Trung tâm Xúc tiến Thương 

mại và Đầu tư tỉnh An Giang 

  

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 374/TMĐT-VP ngày 05/7/2019 của 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang về việc thẩm định dự 

thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 

Xúc tiến Thương mại và Đầu tư 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 

Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 

Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang. 

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

với hệ thống pháp luật 

Ngày 27/9/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 

65/2016/QĐ-UBND về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và co 

cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang. 

Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 559/QĐ-

UBND ngày 19/3/2018 về việc chuyển giao Ban Quản lý du lịch Núi Cấm trực 

thuộc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang. Quyết định số 

757/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập 

Trung tâm Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào Trung 

tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh. 

Tại 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, bãi bỏ 

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

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

nước cấp trên có thẩm quyền. …” 

Căn cứ các 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 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang (thay thế Quyết định 
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số 65/2016/QĐ-UBND) là cần thiết và đúng thẩm quyền. 

III. Dự thảo Quyết định 

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

- Bỏ căn cứ “Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch vào Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh;” 

để đảm thống nhất với quy định tại Khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP. 

- Điều chỉnh dấu phẩy (,) thành dấu chấm (.) tại căn cứ cuối cùng của văn 

cứ ban hành dự thảo Quyết định. 

IV. Dự thảo Quy định 

- Điều 1 

Rà soát, điều chỉnh quy định về chức năng tại Điều 1 dự thảo Quy định 

theo hướng khái quát chung chức năng chính của Trung tâm Xúc tiến Thương 

mại và Đầu tư.  

- Đề nghị thống nhất cách sử dụng cụm từ “Trung tâm Xúc tiến Thương 

mại và Đầu tư” trong toàn bộ nội dung dự thảo. Trường hợp dùng cách gọi 

chung ngắn gọn hơn thì ghi chú trong lần đầu sử dụng cụm từ gọi tắt. 

V. Ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày 

Đề nghị điều chỉnh hình thức trình bày tại Điều 1 dự thảo Quy định theo bố 

cục điều, khoản, điểm. Không in đậm tiêu đề khoản, không sử dụng các ký hiệu 

khác để thể hiện các ý trong một điểm tại Điều 2 dự thảo. Đảm bảo thống nhất 

với quy định tại Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

VI. Ý kiến đề xuất 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung Tờ trình dự thảo Quyết định theo mẫu 

03 Phụ phụ V ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo lưu ý thẩm quyền quyết định thành lập đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại Khoản 2 Điều 17 Nghị 

định số 55/2012/NĐ-CP: 

“Điều 17. Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ 

… 

2. Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ các đơn vị sự 

nghiệp công lập được quy định tạí Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ); đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tổng cục và tổ chức tương đương 

tổng cục; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; đơn vị sự 
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nghiệp công lập thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố 

Hồ Chí Minh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. …” 

- Căn cứ quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 2 Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

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

Nội vụ tỉnh An Giang, quy định: 

“Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

… 

3. Về tổ chức bộ máy 

…. 

đ) Thẩm định về nội dung đối với dự thảo văn bản quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Thẩm định đề án thành lập, tổ 

chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh; …”. Đề nghị cơ quan soạn thảo lấy ý kiến thẩm định 

về nội dung của Sở Nội vụ đối với dự thảo Quyết định trước khi trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành. 

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; 

- Trun tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Tư pháp; 
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