
 

Ngày 17/3/2020, Sở Tư pháp nhận được Công văn số 478/SVHTTDL-

QLDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị thẩm định dự thảo 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính 

sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang. Qua nghiên cứu các nội dung, 

quy định pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thẩm định như sau: 

1. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết 

với hệ thống pháp luật 

Theo Khoản 1 Điều 12, Khoản 1 Điều 28 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. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, 

phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành. 

Điều 28. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: 

1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật 

của cơ quan nhà nước cấp trên. 

2. Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn 

bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. 

3. Biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an 

ninh ở địa phương. 

4. Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế 

- xã hội của địa phương.” 

Căn cứ các quy định nêu trên, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang ban hành kèm theo Nghị 
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quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh là phù 

hợp và đúng thẩm quyền. 

2. Nội dung dự thảo Nghị quyết 

a) Khoản 4 Điều 1, đề xuất tách nội dung thành 8 điều khác nhau, theo 

hướng: 

4. Bổ sung các Điều 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và Điều 14 như sau: 

«Điều 7. Quy trình tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt chính sách hỗ trợ 

thực hiện dự án đầu tư phát triển du lịch 

1. Thời gian và đơn vị tiếp nhận hồ sơ 

... 

Điều 8. Hỗ trợ xây dựng cơ sở lưu trú du lịch ... 

.... 

 Điều 9. Hỗ trợ xây dựng nhà hàng kết hợp bán đặc sản An Giang đạt 

chuẩn phục vụ khách du lịch 

 ... 

 b) Đề nghị điều chỉnh nội dung và bố cục trình bày về quy trình thủ tục hồ 

sơ theo hướng các quy định thủ tục hành chính nhằm để nội dung được rõ ràng, 

dễ tiếp cận. 

 Đề nghị quy định thêm «Tờ trình đề nghị hỗ trợ đầu tư (Mẫu kèm theo 

Nghị quyết nảy)» 

c) Đề nghị điều chỉnh từ «các xã» thành từ»cấp xã» tại gạch đầu dòng thứ 

2, điểm a khoản 4 Điều 1 của dự thảo. 

d) Đề nghị lấy ý kiến cơ quan chuyên môn quản lý về kiểm soát thủ tục 

hành chính nhằm đảm bảo về nội dung và hình thức quy định trình tự thủ tục 

hành chính được thống nhất.  

3. Thể thức và kỹ thuật trình bày 

a) Đề nghị điều chỉnh khoản 2 Điều 1, vì định dạng trùng lắp hai khoản 1: 

«Điều 1. ..... 

1. 

1. 

3. ...» 

b) Tại gạch đầu dòng thứ 3 khoản 4 Điều 1, đề nghị điều chỉnh từ «Tổ 

chức, cá nhân ...» thành «tổ chức, cá nhân ...» 

c) Đề nghị bổ sung tên điều, khoản vào các quy định sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 1, 2, 3 Điều 1, cụ thể: 

Điều 1. ... 

1. Bổ sung khoản 3 Điều 3 như sau: 

«Điều 3. Nguyên tắc áp dụng 

3. ....» 

2. Sửa đổi các điểm b khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 4 như sau: 
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«Điều 4. Hỗ trợ thực hiện các dự án đầu tư phát triển dịch vụ du lịch 

1. Xây dựng cơ sở lưu trú du lịch: 

b. Nguyên tắc hỗ trợ 

(ghi lại toàn bộ điểm b) 

2. Xây dựng nhà hàng kết hợp bán đặc sản An Giang đạt chuẩn phục vụ 

du lịch,  

b. Nguyên tắc hỗ trợ 

....(ghi lại toàn bộ điểm b) 

3. Xây dựng khu mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch: 

b. Nguyên tắc hỗ trợ 

....(ghi lại toàn bộ điểm b)» 

3. Tương tự, đề xuất bổ sung tên Điều 5, sửa đổi toàn bộ điểm a, b khoản 

1 và điểm b khoản 2 Điều 5 để dễ tiếp cận nội dung. 

4. Dự thảo Tờ trình 

Đề nghị thống nhất tên dự thảo Tờ trình với tên gọi của Nghị quyết, theo 

đó, bỏ cụm từ cuối «Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư du lịch trên địa bàn tỉnh» 

Trên đây là kết quả báo cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh An 

Giang/. 
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