
  

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ một phần Quyết định số 

66/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang 

  

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 2903/STC-GCS ngày 01/11/2022 của 

Sở Tài chính về việc thẩm định dự thảo Quyết định và Tờ trình sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND 

tỉnh. Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả như sau: 

I. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo 

Bãi bỏ một phần Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên 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 

Ngày 24/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 

66/2021/QĐ-UBND quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An 

Giang. Theo Kết luận số 3786/KL-ĐCTLN ngày 06/10/2022 của Đoàn công tác 

liên ngành – Bộ Tư pháp, một số quy định tại Quyết định số 66/2021/QĐ-

UBND chưa phù hợp. Cụ thể: 

Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND quy định các loại tài 

nguyên khác nếu có phát sinh trên địa bàn tỉnh nhưng không có trong Bảng giá 

quy định tại Phụ lục Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND thì áp dụng giá tối thiểu 

theo Khung giá tính thuế tài nguyên quy định tại các Phụ lục IV, VI kèm theo 

Thông tư số 44/2017/TT-BTC và Phụ lục I, II, III, V, VII kèm theo Thông tư 

số 05/2020/TT-BTC là không có cơ sở pháp lý, không phù hợp với quy định tại 

khoản 3 Điều 3 Thông tư số 152/2015/TT-BTC.  

Bên cạnh đó, Khoản 3 Điều 3 quy định về “Các loại tài nguyên khác” và 

khoản 6 Điều 3 quy định “Đối với các loại tài nguyên khai thác khác” mà 

không giải thích thuật ngữ có thể gây ra các cách hiểu khác nhau khi áp dụng, 

không bảo đảm tính minh bạch theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL. 

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

bản quy phạm pháp luật quy định: 

“3. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau: 

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

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 342/BC-STP           An Giang,  ngày 14 tháng 11 năm 2022 

http://vbpl.vn/dongthap/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=44/2017/TT-BTC&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/dongthap/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=44/2017/TT-BTC&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-152-2015-tt-btc-huong-dan-thue-tai-nguyen-292704.aspx
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“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.”. 

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

bỏ phần (bãi bỏ khoản 3, khoản 6 Điều 3) Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND 

ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Bảng giá tính 

thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang là cần thiết và đúng thẩm quyền. 

III. Dự thảo Quyết định 

1. Dự thảo Quyết định không sửa đổi, bổ sung quy định tại Quyết định số 

66/2021/QĐ-UBND mà chỉ bãi bỏ một phần quy định tại Quyết định này. Do 

đó, đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh tên gọi dự thảo Quyết định như sau: 

“Bãi bỏ một phần Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên 

trên địa bàn tỉnh An Giang”. 

2. Điều 1 dự thảo Quyết định: đề nghị viết cụ thể ngày, tháng, năm ban 

hành (ngày 24 tháng 12 năm 2021) và bổ sung tên gọi của Quyết định số 

66/2021/QĐ-UBND. 

3. Lưu ý: cơ quan soạn thảo rà soát sự cần thiết bổ sung trách nhiệm tổ 

chức thực hiện tại dự thảo Quyết định. 

IV. Tờ trình dự thảo Quyết định 

1. Đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh tên Tờ trình dự thảo Quyết định 

thống nhất với tên gọi dự thảo Quyết định như sau: “Dự thảo Quyết định bãi 

bỏ một phần Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa 

bàn tỉnh An Giang”. 

2. Bỏ phần căn cứ ban hành trước mục I dự thảo Tờ trình. 

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

quan./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh; 

- Văn Phòng UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL. 
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