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Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 43/2016/QĐ-

UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

  

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1024/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 

16/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm định dự thảo Quyết 

định bãi bỏ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND. Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm 

định và báo cáo kết quả như sau: 

I. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh  

Bãi bỏ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá thu dịch vụ công thực hiện thủ 

tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang. 

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

với hệ thống pháp luật 

Thực hiện Kết luận số 32/KL-KTrVB ngày 17/02/2020 của Cục Kiểm tra 

văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp, việc quy định đơn giá thực hiện thủ 

tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhận 

trên địa bàn tỉnh là không có cơ sở pháp lý, chưa phù hợp với quy định của Luật 

Giá, Luật Phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

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….”. 

Căn cứ quy định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ 

Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 về việc ban hành 
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bộ đơn giá thu dịch vụ công thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn 

tỉnh An Giang là cần thiết và đúng thẩm quyền. 

III. Dự thảo Quyết định 

Về cơ bản, thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định. Tuy nhiên, đề nghị 

cơ quan soạn thảo bổ sung cụm từ “Căn cứ” vào trước căn cứ thứ 6 và điều 

chỉnh dấu phẩy (,) thành dấu chấm tại căn cứ cuối cùng của căn cứ ban hành dự 

thảo Quyết định. 

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

quan./. 
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