
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BC-STP Tuyên Quang, ngày        tháng 7 năm 2021  

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về                    

canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

  

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 1143/SNN-TTBTTV ngày 24/6/2021 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thẩm định hồ sơ dự thảo 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (Dự thảo Quyết định ban hành Quy định 

về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang), 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 tháng 6 năm 2015; 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. 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020. 

- Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018. 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013. 

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 11 năm 2013. 

- 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; Nghị định số 154/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 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. 

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính 

phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và 

canh tác. 

- Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính 

phủ về Nông nghiệp hữu cơ. 
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- Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT quy định một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ. 

- Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 

dân tỉnh năm 2021. 

- Một số văn bản, tài liệu có liên quan. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH (Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống 

nhất của dự thảo Quyết định với hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội 

dung dự thảo Quyết định với các quy định trong văn bản đã giao quy định 

chi tiết) 

1. Sự cần thiết ban hành văn bản 

Điều 68 Luật Trồng trọt năm 2018 quy định:  

“ Điều 68. Phát triển và bảo vệ vùng canh tác hữu cơ 

1. Vùng canh tác hữu cơ phải được phát triển, bảo vệ và xây dựng kết cấu 

hạ tầng phù hợp, bảo đảm không bị ô nhiễm hóa chất từ bên ngoài.  

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định và thông báo rộng rãi các vùng 

canh tác hữu cơ; ban hành quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ 

trong phạm vi quản lý”. 

Căn cứ khoản 2 Điều 68 Luật Trồng trọt năm 2018, việc trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy định về canh tác trên vùng 

canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là cần thiết và có cơ sở. 

2. Nội dung dự thảo văn bản 

 2.1. Dự thảo Quyết định, Điều 2 (Hiệu lực thi hành) quy định: “Quyết 

định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký”  là chưa đảm bảo phù hợp theo 

quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) “Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc 

một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng 

không sớm … 10 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản 

quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp t ỉnh…”, vì 

vậy đề nghị chỉnh sửa. 

2.2. Dự thảo Quy định ban hành kèm theo Quyết định (viết tắt là dự 

thảo Quy định) 

2.2.1. Điều 1 (Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng), khoản 2 , quy 

định: “Tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất; tổ chức, 

cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã sử dụng 
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ổn định, lâu dài, không có tranh chấp hoặc thuê lại đất nông nghiệp để sản xuất 

trên vùng canh tác hữu cơ; các tổ chức, cá nhân liên doanh, liên kết sản xuất 

trên vùng canh tác hữu cơ”. 

Đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa thành “Tổ chức, cá nhân canh tác trên vùng 

canh tác hữu cơ; tổ chức, cá nhân liên quan đến canh tác hữu cơ trên vùng canh 

tác hữu cơ”. 

2.2.2. Điều 4 (Canh tác thông thường) 

- Đề nghị bổ sung quy định “vùng đệm” tách biệt khu vực sản xuất thông 

thường (không hữu cơ) với khu vực sản xuất hữu cơ. Theo đó, các điều kiện canh 

tác tại “vùng đệm” phải nghiên ngặt hơn so với các quy định canh tác thông 

thường (không hữu cơ) trên vùng canh tác hữu cơ theo quy định tại Tiết 5.1.1 

điểm 5.1 khoản 5 Phần 2- Trồng trọt hữu cơ của TCVN 11041-1:2017- Nông 

nghiệp hữu cơ quy định: 

“5. Các yêu cầu 

5.1. Trồng trọt 

5.1.1. Khu vực sản xuất 

Khu vực trồng trọt hữu cơ phải được khoanh vùng, phải có vùng đệm 

hoặc hàng rào vật lý tách biệt với khu không sản xuất hữu cơ, cách xa khu vực 

môi trường bị ô nhiễm hoặc khu tập kết, xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, 

bệnh viện. 

Cơ sở phải quy định vùng đệm cụ thể và dễ dàng nhận diện. Chiều cao 

của cây trồng trong vùng đệm  và chiều rộng cụ thể của vùng đệm phụ thuộc 

vào chiều cao của cây trồng trong khu vực sản xuất thông thường, nguồn lây ô 

nhiễm cần được xử lý, địa hình của cơ sở và điều kiện khí hậu của địa phương.  

Nếu có nguy cơ ô nhiễm từ bên ngoài do nguồn nước thì bên ngoài vùng 

đệm tạo ra một bờ đất hoặc rãnh thoát nước triệt để nhằm tránh nước xâm lấn, 

ô nhiễm vào khu vực sản xuất hữu cơ. 

Các cây trồng trong vùng đệm không được chứng nhận là sản phẩm hữu 

cơ”. 

- Điểm b khoản 1 quy định “Các hoạt động canh tác không được gây ảnh 

hưởng đến khu vực sản xuất chuyển đổi hữu cơ và khu vực sản xuất hữu cơ:...  

b) Áp dụng một trong các biện pháp cách ly (rào cản vật lý, sản xuất cây 

trồng khác hoặc bố trí khác thời vụ) với khu vực sản xuất chuyển đổi hữu cơ và 

khu vực sản xuất hữu cơ”, đề nghị bổ sung quy định “Phải có ranh giới rõ 

ràng”, cụ thể như sau: “b) Phải có ranh giới rõ ràng; áp dụng một trong các 
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biện pháp cách ly... với khu vực sản xuất chuyển đổi hữu cơ và khu vực sản 

xuất hữu cơ”. 

2.2.3. Điều 5 (Canh tác hữu cơ) 

- Khổ đầu Điều này quy định “Quá trình sản xuất phải tuân thủ theo đúng 

tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về nông nghiệp hữu cơ hoặc tiêu chuẩn hữu cơ quốc 

tế, tiêu chuẩn hữu cơ của nước ngoài được đăng ký áp dụng và hướng dẫn của tổ 

chức chứng nhận”, đề nghị đưa quy định này về Điều 2 (Nguyên tắc canh tác 

trên vùng canh tác hữu cơ). 

- Điều này quy định 08 khoản, tương ứng với 08 yêu cầu trong canh tác 

hữu cơ, gồm: (1) Quản lý môi trường đất; (2) Quản lý môi trường nước; (3) Quản 

lý môi trường không khí; (4) Quản lý sinh vật gây hại; (5) Quản lý trang thiết bị 

và vật tư nông nghiệp; (6) Thu hoạch, sơ chế và chế biến sản phẩm; (7) Thu gom, 

xử lý, vận chuyển, sử dụng chất thải và phụ phẩm cây trồng; (8) Đối với diện tích 

đang canh tác thông thường chuyển đổi sang canh tác hữu cơ phải đáp ứng các 

yêu cầu. 

+ Đề nghị nghiên cứu, xem xét việc sử dụng cụm từ “quản lý môi trường”  

(đất, nước, không khí) tại tên khoản 1, khoản 2, khoản 3 cho thống nhất với nội 

dung của Khoản. 

+ Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về “yêu cầu đối với khu vực sản 

xuất; duy trì sản xuất hữu cơ, sản xuất song song và sản xuất riêng rẽ; phòng 

ngừa ô nhiễm; các công nghệ không thích hợp, các chất được phép sử dụng 

trong canh tác hữu cơ” theo khoản 5 Phần 1- Yêu cầu chung đối với sản xuất, 

chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của TCVN 11041-1:2017- 

Nông nghiệp hữu cơ; khoản 5 Phần 2- Trồng trọt hữu cơ của TCVN 11041-

1:2017- Nông nghiệp hữu cơ. 

2.2.4. Điều 6 (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn), khoản 1, khoản 

2 đều quy định trách nhiệm “tuyên truyền, tập huấn”; khoản 3, khoản 5 đều quy 

định trách nhiệm về “thanh tra, kiểm tra”, đề nghị nghiên cứu để chỉnh sửa tránh 

trùng lặp. 

2.2.5. Chương III (Tổ chức thực hiện) (từ Điều 6 đến Điều 13),  đề nghị 

tiếp tục rà soát, loại bỏ các quy định thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, 

đơn vị đã được pháp luật hiện hành quy định. 

3. Thể thức, kỹ thuật soạn thảo 

Đề nghị tiếp tục rà soát chỉnh sửa thể thức, kỹ thuật trình bày dự thảo văn 

bản cho phù hợp với quy định tại 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 
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Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 154/2020/NĐ-CP). 

III. KẾT LUẬN 

1. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến thẩm định nêu tại Phần II Báo 

cáo thẩm định này; tiếp tục rà soát, để chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định 

cho phù hợp. 

2. Sau khi hoàn chỉnh theo khoản 1 Mục III Báo cáo này, dự thảo văn bản 

đủ điều kiện trình UBND tỉnh theo quy định.  

Trên đây là báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Quyết định ban 

hành Quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang./. 
 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- Giám đốc Sở; 
- Trang TTĐT STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. (Loan 08b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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