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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 07/2016/QĐUBND ngày 30/3/2016 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê
Ngày 10/8/2021, Phòng Tư pháp nhận được hồ sơ của Phòng Tài nguyên và
Môi trường thị xã về việc đề nghị thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (dự thảo
Quyết định bãi bỏ quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Ủy ban
nhân dân thị xã An Khê).
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số
154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Sau khi nghiên cứu dự thảo, Phòng Tư pháp báo cáo kết quả thẩm định như
sau:
1. Sự cần thiết ban hành quyết định; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của
dự thảo quyết định
- Một số căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND
ngày 30/3/2016 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê hết hiệu lực và đã có văn bản
quy phạm pháp luật khác thay thế. Cụ thể, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp
luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 và Thông tư liên tịch số
50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân
dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Ngoài ra, Nghị định số 37/2014/NĐCP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày
14/9/2020 của Chính phủ.
Do đó, Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND không còn phù hợp với các quy
định hiện hành.
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- Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “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 có thẩm quyền…”.
Từ các căn cứ pháp lý nêu trên, việc ban hành Quyết định quy phạm pháp
luật để bãi bỏ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Ủy ban nhân
dân thị xã về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của
Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã An Khê là cần thiết.
2. Nội dung của dự thảo quyết định
Nội dung của dự thảo quyết định phù hợp với đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách của Nhà nước và tính thống nhất với hệ thống pháp luật.
Ngoài ra, thẩm định nội dung của dự thảo quyết định như sau:
2.1. Bỏ từ “về việc”, cụm từ “văn bản quy phạm pháp luật”, từ “ban hành”
và từ “do” trong phần tên gọi của dự thảo Quyết định, sửa thành: “Bãi bỏ Quyết
định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Ủy ban nhân dân thị xã”.
2.2. Đối với các căn cứ ban hành: đề nghị bổ sung thêm ngày tháng ban
hành đồng thời sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cụ thể:
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày
14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của… (dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm).
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2.3. Tại Điều 1 của dự thảo, bổ sung cụm từ “Bãi bỏ toàn bộ” trước cụm từ
“Quyết định số…”, thành: “Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày
30/3/2016…thị xã An Khê”.
2.4. Tại Điều 2 của dự thảo, thêm từ “này” sau từ “Quyết định”, bỏ cụm từ “thi
hành kể”, cụ thể:
“Quyết định này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm 2021”.
2.5. Tại Điều 3, chỉnh sửa cụm từ “Thủ trưởng” thành: “người đứng đầu” theo
đúng tên gọi quy định tại Điều 5 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP và Nghị định số
108/2020/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
2.6. Nơi nhận: bỏ các dòng: UBND tỉnh; Các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã;
UBND các xã, phường.
3. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản
Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã thực hiện theo đúng quy
định tại Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
Trên đây là báo cáo kết quả thẩm định của Phòng Tư pháp đối với dự thảo
Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của
Ủy ban nhân dân thị xã, đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý, hoàn
thiện dự thảo quyết định theo báo cáo kết quả thẩm định của Phòng Tư pháp đồng
thời gửi dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến Phòng Tư pháp trước khi trình Ủy
ban nhân dân thị xã ký ban hành./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Phòng TN&MT thị xã;
- Læu: VT, HS.

Nguyễn Thị Mộng Điệp

