
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 149  /BC-STP Tuyên Quang, ngày  12  tháng 6 năm 2019 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định tiêu 

chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng  

Phòng Dân tộc thuộc UBND huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

  

Ngày 11/6/2019, Sở Tư pháp nhận được hồ sơ thẩm định (bản đầy đủ) kèm 

theo Văn bản số 271/BDT-VP ngày 05/6/2019 của Ban Dân tộc về việc đề nghị 

thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Dự thảo Quyết định quy định tiêu 

chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương 

đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc 

thuộc UBND huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang -  dự thảo văn bản có trong 

Danh mục xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2019 

được phê duyệt tại Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh). Sau khi nghiên cứu, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định, như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

- Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; 

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

- Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu 

chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý 

các cấp (sau đây viết tắt là Quy định số 89-QĐ/TW); 

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về  

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Nghị định số 37/2014/NĐ-CP 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; 
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- 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; 

- Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính 

phủ Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm 

cán bộ, công chức lãnh đạo; 

- Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22 tháng 12 năm 

2014 của Uỷ ban Dân tộc và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

- Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

- Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; 

- Thông tư số 11/2014/TT-BNV  ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các 

ngạch công chức chuyên ngành hành chính; 

- Thông tư số 05/2017/TT-BNV  ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV  ngày 09/10/2014 và 

Thông tư số 13/2010/TT-BNV  ngày 30/12/2010  của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

1. Căn cứ ban hành  

Căn cứ thứ 5: “Nghị định số 37/2014/NĐ-CP…”, đề nghị chỉnh sửa thành 

“Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP…”. 

2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo văn bản 

2.1. Phạm vi điều chỉnh 

Sở Tư pháp nhất trí với phạm vi điều chỉnh tại khoản 1 Điều 1 dự thảo 

Quyết định. 

2.2. Đối tượng áp dụng 

Điểm b khoản 2 Điều 1 quy định:  

“2. Đối tượng áp dụng…  

b) Quy định này áp dụng đối với Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang, UBND 

huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan” 

Đề nghị bỏ cụm từ “Quy định này áp dụng đối với” vì không cần thiết. 
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3. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo văn bản với 

hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản với các quy 

định trong văn bản đã giao cho UBND tỉnh quy định chi tiết 

3.1. Khoản  2, 3 Điều 2 dự thảo Quyết định quy định về nguyên tắc áp dụng đề 

nghị bổ sung cụm từ “khoản 1” vào trước cụm từ “Điều 1” để đảm bảo chính xác. 

3.2. Điều 4 (Tiêu chuẩn cụ thể) 

a) Khoản 1 quy định:  

“1. Đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Ban 

Dân tộc tỉnh Tuyên Quang: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, phù hợp với vị trí 

việc làm dự kiến được bổ nhiệm. 

- Đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, phù hợp với vị trí việc làm 

dự kiến được bổ nhiệm”. 

Đề nghị chỉnh sửa thành “1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, phù hợp 

với vị trí việc làm dự kiến được bổ nhiệm”, vì tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của 

các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân 

tộc và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc UBND huyện đều quy 

định giống nhau là “có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, phù hợp với vị trí việc làm 

dự kiến được bổ nhiệm”. 

b) Khoản 6 quy định: “Ngoài các tiêu chuẩn quy định tại Điều 3, các 

khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này, công chức được xem xét bổ nhiệm vào các chức danh  

quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định này phải đáp ứng các tiêu chuẩn, 

điều kiện quy định của văn bản luật, văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có 

giá trị pháp lý cao hơn”. 

Đề nghị bỏ, vì tại khoản 3 Điều 2 dự thảo Quyết định đã quy định: “Các 

quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm các chức danh tại Điều 1 không quy 

định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành”.  

3.3. Điều 7 (Điều khoản thi hành) 

Khoản 3 quy định:  

“3. Trưởng Ban Dân tộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

a) Xây dựng quy hoạch công chức vào các chức danh lãnh đạo các phòng 

và tương đương thuộc Ban Dân tộc, phòng Dân tộc.  

b) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức thuộc thẩm quyền 

quản lý làm nguồn bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 
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tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Dân 

tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

c) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện theo quy 

định và Quyết định này”. 

Tên Điều 7 là “Điều khoản thi hành” nhưng nội dung tại khoản 3 Điều 7 

lại quy định về tổ chức thực hiện là không hợp lý, đề nghị đưa nội dung tại khoản 

3 Điều 7 về Điều 6 (Tổ chức thực hiện). 

4. Nơi nhận, đề nghị bổ sung địa chỉ nơi nhận: “Vụ pháp chế - Bộ Nội vụ; 

Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc”. 

III. KẾT LUẬN 

Đề nghị Ban Dân tộc căn cứ nội dung thẩm định tại mục II Báo cáo này và 

các quy định của pháp luật hiện hành để chỉnh sửa nội dung dự thảo Quyết định 

trước khi trình UBND tỉnh ban hành. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 

quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

Phòng Dân tộc thuộc UBND huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Ban Dân tộc; 

- Trang thông tin điện tử STP; 

- Lưu: VT, XD&KTVB. 
Lan.02b. 
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