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BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế 

phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh với các sở, ban, ngành 

cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà 

nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 108/BQL-VP ngày 14/6/2019 của Ban 

Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong 

công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang (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 - nhận đủ hồ sơ thẩm định ngày 18/6/2019). 

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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

- 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; 

- Khoản 10 Điều 60 và điểm b khoản 1 Điều 63 Nghị định số 82/2018/NĐ-

CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu 

kinh tế quy định: 

“Điều 60. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

10. Chỉ đạo thực hiện cơ chế hành chính “một cửa tại chỗ” tại Ban quản lý 

khu công nghiệp, khu kinh tế; ban hành và giám sát thực hiện Quy chế phối hợp 

giữa Ban quản lý với các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hướng dẫn, 
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giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền cho Ban quản lý thực hiện một số nhiệm vụ quản 

lý nhà nước về các lĩnh vực theo quy định tại Nghị định này.. 

Điều 63. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý khu công nghiệp, khu 

kinh tế 

1. Tham gia ý kiến, xây dựng và trình các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các công việc sau đây: 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối 

hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 

các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao 

theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt và tổ chức thực hiện”. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH (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) 

1. Dự thảo Quyết định được xây dựng để thay thế Quyết định số 

13/2014/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối 

hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh với các sở, ngành cấp tỉnh và 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các 

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, nội dung dự thảo 

Quy chế (ban hành kèm theo dự thảo Quyết định) chỉ sửa đổi 14/36 khoản, bổ 

sung 01 khoản thuộc 4/7 Điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 

13/2014/QĐ-UBND, trong đó nội dung sửa đổi chủ yếu là thay thế các văn bản 

được viện dẫn đã hết hiệu lực thi hành (ví dụ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg; 

486/QĐ-UBND; Nghị định số 29/2008/NĐ-CP; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP) 

hoặc chỉ thay đổi về cách diễn đạt mà về cơ bản không làm thay đổi nội dung 

của văn bản so với nội dung Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 

13/2014/QĐ-UBND. Vì vậy, việc xây dựng dự thảo Quyết định để thay thế 

Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND là chưa phù hợp. 

2. Nội dung dự thảo Quy chế (ban hành kèm theo dự thảo Quyết định) chưa 

thể hiện được sự phối hợp giữa Ban Quan lý các khu công nghiệp tỉnh với các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoặc các cơ quan có liên quan để thực 

hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao “theo cơ chế một cửa và một cửa 
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liên thông” theo phân cấp tại điểm b khoản 1 Điều 63 Nghị định số 

82/2018/NĐ-CP. 

III. KẾT LUẬN 

Căn cứ nội dung thẩm định nêu trên, Sở Tư pháp nhận thấy dự thảo Quyết 

định do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh soạn thảo chưa đủ điều kiện trình 

UBND tỉnh ban hành. Đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, xác định cụ thể những nhiệm vụ cần phối 

hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoặc các cơ quan có liên quan 

để xây dựng Quy chế phối hợp theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông đảm 

bảo phù hợp với nội dung được phân cấp tại điểm b khoản 1 Điều 63 Nghị định 

số 82/2018/NĐ-CP và các quy định của pháp luật hiện hành, hoàn chỉnh hồ sơ, 

gửi Sở Tư pháp thẩm định lại. 

Trên đây là Báo cáo của Sở Tư pháp về kết quả thẩm định dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

trong công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử STP; 

- Lưu: VT, XD&KTVB. 
Thành. (02b). 
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