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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày     tháng 11 năm 2022 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 2146/SNN-VP ngày 01/11/2022 của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xin ý kiến vào dự thảo Danh 

mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi nghiên cứu, Sở Tư pháp có ý 

kiến tham gia như sau: 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lập danh mục 04 văn bản quy 

phạm pháp luật (gồm: 01 Nghị quyết; 03 Quyết định) do HĐND, UBND tỉnh 

Tuyên Quang ban hành từ ngày 10/10/2021 đến ngày 10/10/2022 đang còn hiệu 

lực pháp luật có quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, qua rà soát Sở Tư pháp nhận thấy còn 

03 văn bản quy phạm pháp luật (gồm: 02 Nghị quyết; 01 Quyết định) do HĐND, 

UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành từ ngày 10/10/2021 đến ngày 10/10/2022 

đang còn hiệu lực pháp luật có quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa được đề cập tại Danh mục nêu 

trên, gồm:  

(1) Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của HĐND tỉnh 

Tuyên Quang quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát 

triển từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025. 

(2) Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh 

Tuyên Quang quy định phân cấp thẩm quyền khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ 

tầng thuỷ lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tuyên Quang. 

(3) Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang sửa đổi, bổ sung các quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định 

tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương 

đương trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; cơ quan chuyên môn 
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thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố (tại Điều 2 Quyết định số 02/2022/QĐ-

UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 

30/8/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm 

chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện). 

Do đó, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, bổ sung 

vào Danh mục nêu trên và thực hiện tự kiểm tra theo quy định. 

Sở Tư pháp trân trọng tham gia ý kiến./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Như trên; 
- Giám đốc STP; 
- TTTĐTSTP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 

  (N.H.Hương.04b) 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Thược 
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