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BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí công 

nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn 

tỉnh An Giang 

  

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1109/SNN&PTNT-CCPTNT ngày 

25/6/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị thẩm định 

dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí công nhận làng nghề truyền 

thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn 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 

Điều 1 và Điều 2 dự thảo Quy định. 

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 66/2006/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh 

đã ban hành Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND và Quyết định số 09/2017/QĐ-

UBND. Tuy nhiên, ngày 12/4/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

52/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 66/2006/NĐ-CP.  

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 tiêu chí công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 

truyền thống trên địa bàn tỉnh An Giang 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 cụm 

từ “được Quốc hội thông qua” tại căn cứ đầu tiên, Điều chỉnh từ “Xét” thành từ 

“Theo’ và dấu phẩy (,) thành dấu chấm (.) tai căn cứ cuối cùng của căn cứ ban 

hành dự thảo Quyết định. 
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IV. Dự thảo Quy định 

- Khoản 2 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: 

“Điều 8. Ngôn ngữ, kỹ thuật văn bản quy phạm pháp luật 

… 

2. Văn bản quy phạm pháp luật phải quy định cụ thể nội dung cần điều 

chỉnh, không quy định chung chung, không quy định lại các nội dung đã được 

quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác. …” 

Các nội dung tại Điều 3, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 10 của dự 

thảo Quy định đã được quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP. Đồng thời, 

không giao thẩm quyền cho địa phương quy định nội dung này. Do đó, đề nghị 

cơ quan soạn thảo không quy định lại các nội dung trên. Trường hợp cần thiết có 

thể áp dụng biện pháp dẫn chiếu. 

V. Ý kiến đề xuất 

Nội dung chính tại dự thảo Quy định ban hành tiêu chí công nhận nghề 

truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống đã được quy định và áp dụng 

thực hiện theo Nghị định số 52/2018/NĐ-CP. Đồng thời, cơ quan soạn thảo 

đang dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý phát 

triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh. Do đó, đề xuất cơ quan soạn thảo 

có thể nghiên cứu, điều chỉnh nội dung tại dự thảo Quyết định này sang dự thảo 

Quyết định ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý phát triển ngành 

nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

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 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Tư pháp; 

 

- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL. Cao Thanh Sơn 


		2019-08-27T11:23:54+0700
	Việt Nam
	Sở Tư pháp
	Sở Tư pháp<sotuphap@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




