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BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ một số nội dung  

tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND ngày 04 

 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh  

 

  

 Sở Tư pháp nhận được Công văn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về việc thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ một số nội dung tại khoản 2 Điều 1 

Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND 

ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giản hóa 

một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh An Giang. 

 Căn cứ Điều 130 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Điều 49 Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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; Điều 38 Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa 

bàn tỉnh An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND 

ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Tư pháp tổ chức thẩm 

định và báo cáo kết quả như sau: 

 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

 Quyết định này bãi bỏ một số nội dung tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 

68/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

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

định với hệ thống pháp luật 

 - Ngày 04 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 

68/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

24/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

quy định đơn giản hóa một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang. Tại khoản 2 Điều 1 quy 

định: 

“2. Khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Tổ chức, cá nhân khi đăng ký quảng cáo thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo 

vệ thực vật, thuốc thú y, vật tư thú y, giống cây trồng, giống vật nuôi có sự tham 

gia của nước ngoài, ngoài việc phải thực hiện theo quy định tại Điều 1 Quyết 
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định này, Chương IX của Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật và 

Điều 2 của Thông tư số 29/2015/TT-BNNPTNT ngày 04/9/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị 

định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn 

chăn nuôi, phải nộp thêm các hồ sơ liên quan đến người nước ngoài như sau:”. 

Tuy nhiên, ngày 10 tháng 11 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn 

thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính 

phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản, có hiệu lực ngày 25 tháng 12 năm 

2017 và thay thế Thông tư số 29/2015/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 9 năm 

2015 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT. 

- Khoản 1 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 

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.........................”. 

- Điểm a Khoản 2 Điều 38; điểm b khoản 1 Điều 143 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định:  

“Điều 38. Xác định hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật 

2. Xác định văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực: 

a) Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp 

luật quy định chi tiết thi hành các điều, khoản, điểm được giao quy định chi tiết 

thi hành văn bản đó đồng thời hết hiệu lực;. 

Điều 143. Các hình thức xử lý văn bản được rà soát 

1. Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản: 

b) Bãi bỏ một phần văn bản được áp dụng trong trường hợp một phần đối 

tượng điều chỉnh của văn bản không còn hoặc một phần nội dung của văn bản 

trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát hoặc không còn 

phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội mà không cần thiết ban hành 

văn bản để sửa đổi, bổ sung;”. 

 Căn cứ theo các quy định, việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định bãi bỏ một số nội dung tại khoản 2 

Điều 1 Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 là đúng 

thẩm quyền và cần thiết. 

 3. Nội dung dự thảo Quyết định 

a) Tên gọi văn bản 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-29-2015-tt-bnnptnt-sua-doi-thong-tu-66-2011-tt-bnnptnt-quan-ly-thuc-an-chan-nuoi-290382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-66-2011-tt-bnnptnt-huong-dan-nghi-dinh-08-2010-nd-cp-130551.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-08-2010-nd-cp-quan-ly-thuc-an-chan-nuoi-101215.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-29-2015-tt-bnnptnt-sua-doi-thong-tu-66-2011-tt-bnnptnt-quan-ly-thuc-an-chan-nuoi-290382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-66-2011-tt-bnnptnt-huong-dan-nghi-dinh-08-2010-nd-cp-130551.aspx
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Đề xuất điều chỉnh tên gọi văn bản thành: “QUYẾT ĐỊNH/Bãi bỏ một số 

nội dung tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND ngày 04 

tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh”. 

b) Căn cứ pháp lý 

Căn cứ khoản 3 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ, đề xuất điều chỉnh toàn bộ căn cứ pháp lý thành kiểu chữ 

nghiêng; bổ sung cụm từ “Căn cứ” tại căn cứ pháp lý thứ 5, thứ 6; điều chỉnh dấu 

phẩy (,) thành dấu chấm (.) ở căn cứ pháp lý cuối cùng. 

c) Điều 1 

Đề xuất điều chỉnh Điều 1 lại như sau: 

“Điều 1. Bãi bỏ một số nội dung tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 

68/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Bãi bỏ cụm từ “thức ăn chăn nuôi” và đoạn “và Điều 2 của Thông tư số 

29/2015/TT-BNNPTNT ngày 04/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 

10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 

05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi”. 

d) Nơi nhận 

Đề xuất bỏ “Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp” và không viết tắt tên cơ 

quan (như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tại nơi nhận. 

4. Dự thảo Tờ trình 

Quyết định là nhằm bãi bỏ một số nội dung tại khoản 2 Điều 1 Quyết định 

số 68/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Tuy nhiên, dự thảo Tờ trình lại đề cập đến bãi bỏ khoản 1, khoản 3 Điều 1 và 

các nội dung khác có liên quan của Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 18 

tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Do đó, đề xuất quý cơ quan, rà soát 

điều chỉnh lại nội dung Tờ trình. 

 Trên đây là ý kiến thẩm định, báo cáo này thay thế báo cáo số 421/BC-STP 

ngày 30/12/2019 của Sở Tư pháp về kết quả thẩm định dự thảo Quyết định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND ngày 

04/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận:  
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ban Giám đốc Sở (qua email); 

- Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Công Lập 
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