
 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều  

của Quy chế Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng,  

kết nối và chia sẻ dữ liệu số các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung 

trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang  

ban hành kèm theo Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND 

 
 

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1146/STTTT-CNTT-BCVT ngày 

11/10/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc ý kiến thẩm định dự thảo 

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết 

định số 08/2021/QĐ-UBND. Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả 

như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý ứng dụng công nghệ 

thông tin, khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu số các hệ thống thông 

tin, phần mềm dùng chung trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn 

tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND. 

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

thống pháp luật 

Ngày 02/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 

08/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, 

khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu số các hệ thống thông tin, phần 

mềm dùng chung trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An 

Giang có căn cứ Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, 

mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước.  

Qua rà soát, nhận thấy Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT được thay thế bởi 

Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công 

nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm. Đồng 

thời, nội dung Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND có viện dẫn áp dụng Thông tư 

số 47/2016/TT-BTTTT. Một số nội dung trong Quyết định số 08/2021/QĐ-

UBND không còn phù hợp.  

Khoản 3 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật, quy định: 

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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3. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau: 

“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, người 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.” 

Khoản 1 Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: 

“Điều 170. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

1. Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 

trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; nếu phát 

hiện có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không 

còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thì tự mình hoặc kiến nghị 

với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa 

đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật. 

Cơ quan, tổ chức và công dân có quyền đề nghị cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền xem xét đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành 

văn bản mới hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật.” 

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

đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, 

khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu số các hệ thống thông tin, phần 

mềm dùng chung trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An 

Giang ban hành kèm theo Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND là đúng thẩm 

quyền. 

3. Dự thảo Quyết định 

a) Tên gọi: đề xuất điều chỉnh theo gợi ý “QUYẾT ĐỊNH / Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, khai 

thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu số các hệ thống thông tin, phần 

mềm dùng chung trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND:”. 

b) Căn cứ ban hành: điều chỉnh cụm từ “Luật Giao dịch Điện tử” thành 

“Luật Giao dịch điện tử” tại căn cứ thứ ba; đề xuất bỏ từ “về” tại căn cứ thứ 

năm, vì thừa. 

c) Điều chỉnh dự thảo Điều 1 theo gợi ý “Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy chế Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử 

dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu số các hệ thống thông tin, phần mềm dùng 

chung trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang 
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ban hành kèm theo Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh:”. 

d) Đề xuất không sử dụng dấu ba chấm (…) trong văn bản quy phạm pháp 

luật tại khoản 1. 

Đ) Điều chỉnh tên khoản 4 thành “4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 

như sau:”. 

e) Rà soát việc sử dụng cụm từ “Nền tảng tích hợp” hay “nền tảng tích 

hợp”; “Bộ, ngành, trung ương”, “Bộ, ngành trung ương” hay “bộ, ngành trung 

ương” tại khoản 4, khoản 8. 

g) Điều chỉnh cụm từ “khoản 1, khoản 2, Điều 12” thành “khoản 1, khoản 

2 Điều 12” tại khoản 5. 

h) Rà soát việc sử dụng cụm từ “đầu tư, mua sắm, thuê” hay “đầu tư, thuê, 

mua sắm” cho thống nhất; “sử dụng vốn ngân sách nhà nước” hay “sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước” tại khoản 7. 

i) Điều chỉnh cụm từ “chia sẽ” thành “chia sẻ” tại khoản 8. 

k) Điều 2: đề xuất bỏ từ “kể” vì thừa. 

l) Đề xuất cơ quan soạn thảo thực hiện theo Mẫu số 37 Phụ lục I kèm theo 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.  

4. Dự thảo Tờ trình 

a) Điều chỉnh số trang văn bản theo quy định tại khoản 7 mục I phần I 

kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính 

phủ. 

b) Tên gọi: đề xuất điều chỉnh theo gợi ý “TỜ TRÌNH / Dự thảo Quyết 

định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý ứng dụng công 

nghệ thông tin, khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu số các hệ thống 

thông tin, phần mềm dùng chung trong hoạt động của cơ quan nhà nước 

trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 08/2021/QĐ-

UBND”. Đồng thời, điều chỉnh thống nhất toàn dự thảo. 

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; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Tư pháp; 

 

 

 

 

 

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