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Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về điều kiện, 

tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương 

thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang 

  

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 174/BDT-VP ngày 06/8/2020 của Ban 

Dân tộc về việc thẩm định dự thảo “Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn 

chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố 

trên địa bàn tỉnh An Giang. Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả 

như sau: 

I. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Theo khoản 1, 2 dự thảo Quyết định ban hành Quy định. 

II. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo với hệ 

thống pháp luật 

Theo điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-

BNV ngày 22/12/2014 giữa Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc với Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

cấp huyện, quy định: 

“Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

c) Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với 

Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Ban; Trưởng, Phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.” 

Khoản 1 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 

tháng 6 năm 2015 quy định: 

“Điều 28. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định 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.” 

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

hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng 
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phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

Dân tộc thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang là 

đúng thẩm quyền và cần thiết. 

III. Dự thảo Quyết định 

a) Định lề trang văn bản, đánh số trang văn bản theo quy định tài Điều 76 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. 

b) Căn cứ ban hành: điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; điều chỉnh dấu phấy (,) 

thành dấu chấm tại căn cứ cuối cùng. 

c) Điều 1: bổ sung từ “về” sau cụm từ “Quy định”. 

IV. Dự thảo Quy định 

a) Định lề trang văn bản, đánh số trang văn bản theo quy định tài Điều 76 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. 

b) Tên gọi: điều chỉnh như sau “QUY ĐỊNH / Về điều kiện, tiêu chuẩn 

chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban 

Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang”. 

c) Điều 7: bỏ đoạn “Những người đã được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, 

quản lý… phải bổ sung đủ những tiêu chuẩn theo quy định.”, vì đoạn này thuộc 

Điều 8 dự thảo. 

d) Điều 8: bỏ đoạn “Trường hợp đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ,… 

có hiệu lực thi hành.”; điều chỉnh như sau: 

“Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp 

Những người đã được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi 

Quyết định này có hiệu lực thi hành, nếu còn thiếu những tiêu chuẩn theo Quy 

định này thì chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 phải bổ sung đủ những 

tiêu chuẩn theo quy định.” 

đ) Khoản 3, 4 Điều 9: canh lề lại cho thống nhất. 

V. Dự thảo Tờ trình 

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung dự thảo Tờ trình theo mẫu số 

03 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 

của Chính phủ. 

VI. Ý kiến đề xuất 

Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT 

ngày 11/9/2014 quy định:  

“Điều 4. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số tại 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
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1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào 

định hướng phát triển kinh tế - xã hội; cơ cấu vị trí việc làm và chỉ tiêu biên 

chế; điều kiện, yêu cầu cụ thể của địa phương để tuyển dụng, quy hoạch, đào 

tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người 

dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo tỷ lệ hợp lý, 

tương ứng với tỷ lệ người dân tộc thiểu số tại địa phương. 

Ở các địa phương vùng dân tộc thiểu số, nhất thiết phải có cán bộ, công 

chức, viên chức lãnh đạo, quản lý là người dân tộc thiểu số.” 

Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo quan tâm quy định trên. 

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp kính gửi Quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Dân tộc; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Tư pháp; 

 

- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL.  

 

Cao Thanh Sơn 
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