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Căn cứ Thông báo số 67/TB-TTHĐND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thông báo kết luận của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh về các hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 

4Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Văn bản số 3947/UBND-NNTN, ngày 21 tháng 11 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc chủ trương đề nghị xây dựng Nghị quyết theo Thông báo số 

67/TB-TTHĐND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh. 

Ngày 21/11/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 

3559/SNN-QLXDCT gửi lấy ý kiến góp nội dung Dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. Đông thời trình Sở Tư pháp thẩm định (Tại Tờ trình số 

263/TTr-SNN,ngày 21/11/2022). 

Sau khi nhận được báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 433/BC-STP, ngày 

23/11/2022, đơn vị tiếp thu, giải trình như sau: 

3.1. Tại phần căn cứ ban hành đề nghị bổ sung căn cứ pháp lý: “Thông 

tư số 280/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi”. Bên cạnh đó, để 

đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP, đề nghị xem xét, loại bỏ căn cứ ban hành là: “Quyết định số 1477/QĐ-BTC 

ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giá tối đa sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021”.  

- Tiếp thu, giải trình: Đơn vị đã bổ sung cho phù hợp. 

+ 3.2. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện việc đánh số thứ tự 

của dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định tại Điều 39 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP(1). 

- Tiếp thu, giải trình: Đơn vị đã bổ sung cho phù hợp. 

+ 3.4. Đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với cơ quan có liên quan xác 

định thời điểm có hiệu lực của văn bản(2). 

                                                 
(1) Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm đánh số thứ tự của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để tạo thuận lợi 

cho việc theo dõi, tham gia ý kiến đối với dự thảo… Dự thảo 3 là dự thảo được gửi đến cơ quan thẩm định sau khi 

tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân… Dự thảo 4 là dự thảo đã tiếp thu ý kiến thẩm định và trình Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc trình Hội đồng nhân dân đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân.  



- Tiếp thu, giải trình: Hiện nay, Hội đồng nhân dân tỉnh có Thông báo về 

nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 

2026, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng 

UBND tỉnh để theo dõi và bổ sung việc định thời điểm có hiệu lực của văn bản 

đúng quy định. 

 

 

                                                                                                                                                             
2 Theo quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì "văn bản quy phạm pháp luật 

được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, đồng thời 

phải được đăng ngay trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành và phải được đưa tin trên phương tiện 

thông tin đại chúng; đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc Công báo tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương chậm nhất là sau 03 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành". 
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