
 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định quy phạm 

pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành  

thuộc lĩnh vực an ninh trật tự 

 

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 585/CAT-PV01 ngày 22 tháng 02 năm 

2023 của Công an tỉnh đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết 

định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh 

vực an ninh trật tự. Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang ban hành thuộc lĩnh vực an ninh trật tự 

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

thống pháp luật 

a) Ngày 02/8/2002, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 

số 1856/2002/QĐ.UB quy định về quản lý xuất nhập cảnh tại Khu kinh tế cửa 

khẩu tỉnh An Giang. Qua rà soát kiểm tra văn bản, hiện nay các văn bản quy 

phạm pháp luật làm căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định đã được được thay 

thế bằng các văn bản quy phạm pháp luật khác, đồng thời nội dung trong Quyết 

định số 1856/2002/QĐ.UB không còn phù hợp so với các quy định pháp luật hiện 

nay. Vì vậy, bãi bỏ Quyết định trên là cần thiết.  

b) Đối với Quyết định số 1851/2003/QĐ.UBND ngày 26/9/2003 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội 

Biên phòng và Hải quan trong đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy tại địa 

bàn biên giới, cửa khẩu.  

Hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ pháp lý để ban hành 

Quyết định đã được được thay thế bằng các văn bản quy phạm pháp luật khác, và 

nội dung trong Quyết định số 1856/2002/QĐ.UB không còn phù hợp so với các 

quy định pháp luật hiện nay. Do đó, bãi bỏ Quyết định trên là cần thiết. 
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c) Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an 

quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Ngày 01/4/2013, Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND quy định về việc 

công nhận khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt 

tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh An Giang.  

Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 

124/2021/TT-BCA quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”  và thay thế 

Thông tư số 23/2012/TT-BCA. Qua rà soát nội dung quyết định không còn phù 

hợp và các căn cứ pháp lý khác để ban hành văn bản cũng đã hết hiệu lực nên cần 

thiết bãi bỏ Quyết định trên.  

d) Căn cứ Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định về số lượng và mức trợ cấp đối với lực 

lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang. Ngày 03/10/2012, Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND quy định 

về số lượng và mức trợ cấp đối với lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh An Giang. 

Tuy nhiên, ngày 12/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang ban hành 

Nghị quyết số 36/2022/NQ-HĐND quy định số lượng, mức phụ cấp đối với 

Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, 

trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang và thay thế Nghị quyết số 

09/2012/NQ-HĐND. Bên cạnh đó, nội dung trong Quyết định số 30/2012/QĐ-

UBND không còn phù hợp hiện nay nên cần thiết bãi bỏ.  

Tại khoản 3 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, quy định: 

“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 
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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.”” 

Căn cứ các quy định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết 

định bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

ban hành thuộc lĩnh vực an ninh trật tự là cần thiết và đúng thẩm quyền. 

3. Dự thảo Quyết định 

a) Đề xuất cơ quan soạn thảo sắp xếp bố cục các Quyết định bị bãi bỏ theo 

thứ tự năm ban hành, cụ thể: 

Quyết định số 1856/2002/QĐ.UB 

Quyết định số 1851/2003/QĐ.UBND 

Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND 

Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND 

b) Phần Nơi nhận, đề nghị điều chỉnh “Như Điều 3” thành “Như Điều 2”. 

4. Dự thảo Tờ trình 

a) Đoạn 2 khoản 3 Mục 1, đề nghị điều chỉnh “Quyết định số 

1856/2002/QĐ.U” thành “Quyết định số 1851/2003/QĐ.UBND” cho phù hợp. 

b) Khoản 4 Mục 1, đề nghị điều chỉnh “ngày 12/12/2023” thành 

“12/12/2022”. 

c) Khoản 2, đề xuất điều chỉnh sắp xếp bố cục các Quyết định bị bãi bỏ theo 

thứ tự năm ban hành. 

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; 

- Công an tỉnh An Giang (PV01); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Tư pháp; 

 

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