
 

 

BÁO CÁO 
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về định mức đất sản xuất theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 
02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc 

             

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 2048/STNMT-QLĐĐ ngày 16/11/2022 

của Sở Tài Nguyên và Môi trường đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh về định mức đất sản xuất theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông 

tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc. 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 Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; Khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017 

(sau đây viết tắt là Luật Tổ chức chính quyền địa phương); 

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Điều 6 Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (sau đây viết tắt là Luật Đất đai); 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020 (sau đây viết tắt là Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) ; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 

13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- 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; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung một số điều 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 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP); 
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- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất; 

- Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (sau 

đây viết tắt là Thông tư số 02/2022/TT-UBDT); 

- Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 

năm 2021-2025 (sau đây viết tắt là Quyết định số 1719/QĐ-TTg). 

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 quy định chi tiết)  

1. Về sự cần thiết ban hành văn bản 

Ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

1719/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I từ năm 2021-2025, trong đó tại mục I phần III Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết 

định số 1719/QĐ-TTg có quy định về chính sách hỗ trợ, giải quyết tình trạng 

thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.  

Ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ban hành 

Thông tư số 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 

năm 2025, tại Khoản 6 Điều 2 và Khoản 2 Điều 8 quy định: 

“Điều 2. Giải thích từ ngữ 

6. Hộ thiếu đất sản xuất là hộ thiếu trên 50% diện tích đất sản xuất theo 

định mức quy định của địa phương. 

Điều 8. Đối tượng 

2. Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, 

thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sinh sống 

bằng nghề nông, lâm nghiệp chưa có hoặc thiếu trên 50% đất sản xuất theo 

định mức quy định của từng địa phương, có nhu cầu chuyển đổi nghề hoặc có 
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nhu cầu hỗ trợ đất sản xuất nhưng không bố trí được đất sản xuất thì được xem 

xét, hỗ trợ chuyển đổi nghề”. 

- Gạch đầu dòng thứ hai điểm a, điểm b, gạch đầu dòng thứ 3 điểm c mục 1 

phần III và mục 2 phần IV Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-

TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ) quy định: 

“III. CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước 

sinh hoạt 

a) Mục tiêu: 

- Phấn đấu đạt 90% hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh 

sống tại xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn làm nghề nông, lâm, ngư 

nghiệp không có hoặc thiếu trên 50% đất sản xuất theo định mức của địa 

phương được giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất hoặc hỗ trợ chuyển đổi 

nghề. 

b) Đối tượng: Hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống 

ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi chưa có đất ở; chưa có nhà ở hoặc nhà ở bị dột nát, hư hỏng; làm 

nghề nông, lâm, ngư nghiệp nhưng không có hoặc thiếu trên 50% đất sản xuất 

theo định mức quy định của địa phương; có khó khăn về nước sinh hoạt. Ưu 

tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số thuộc danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó 

khăn, có khó khăn đặc thù; hộ nghèo có phụ nữ là chủ hộ và là lao động duy 

nhất, trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao động hoặc chưa 

đến độ tuổi lao động. 

c) Nội dung: 

- Nội dung số 03: Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề: Hộ dân tộc thiểu 

số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt 

khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi làm nghề nông, lâm, ngư 

nghiệp không có hoặc thiếu từ 50% đất sản xuất trở lên theo định mức của địa 

phương thì được hưởng một trong hai chính sách sau: 

+ Hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất: Hộ không có đất sản xuất nếu có nhu cầu 

thì được chính quyền địa phương trực tiếp giao đất sản xuất; 

+ Hỗ trợ chuyển đổi nghề: Trường hợp chính quyền địa phương không bố 

trí được đất sản xuất thì hộ không có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ 

chuyển đổi nghề 

VI. PHÂN CÔNG QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

- Ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn tổ chức triển khai Chương trình 

trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền, nhiệm vụ được giao” . 

- Khoản 2 Điều 143 và Khoản 5 Điều 129 Luật Đất đai quy định 

"Điều 129. Hạn mức giao đất nông nghiệp 

5. Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất 

chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản 

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối không quá hạn 

mức giao đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này và kh ông tính vào hạn 

mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại các khoản 1, 2 

và 3 Điều này. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất  trống, đồi núi trọc, 

đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào 

sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 143. Đất ở tại nông thôn 

2. Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn 

đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông 

thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và 

tập quán tại địa phương". 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 143 và Khoản 5 Điều 129 Luật Đất đai thì 

UBND tỉnh được phân cấp thẩm quyền quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi 

trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng  và quy định hạn mức đất 

giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu 

được tách thửa đối với đất ở. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

16/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 ban hành Quy định hạn mức giao đất ở và 

diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi 

trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang (được bãi bỏ một phần tại khoản 2 Điều 6 Quyết định 

số 27/2022/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh Quy định cụ thể một số 

nội dung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai).  

Từ các vấn đề nêu trên, việc xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quyết 

định quy phạm pháp luật về định mức đất sản xuất theo quy định tại Khoản 2 

Điều 8 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT là cần thiết và có cơ sở pháp lý. 

 2. Về nội dung dự thảo văn bản 
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2.1. Về tên gọi của dự thảo văn bản 

Dự thảo văn bản có tên gọi như sau: “Quyết định về định mức đất sản xuất 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 

30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc”. 

Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa cụm từ "Quyết định về định mức đất 

sản xuất..." thành "Quyết định Quy định về định mức đất sản xuất làm cơ sở 

thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang..." , 

đồng thời bổ sung đầy đủ tên gọi (trích yếu) của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT 

trong tên gọi của dự thảo Quyết định. 

2.2. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của văn bản 

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của văn bản được quy định tại Điều 

1 dự thảo văn bản, như sau: 

“Điều 1. Quy định định mức đất sản xuất theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 

Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban dân tộc để làm cơ 

sở xác định hộ thiếu đất sản xuất thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho 

hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại xã đặc biệt khó 

khăn, thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang…” 

Quy định về đối tượng áp dụng của văn bản nêu trên chưa đầy đủ, thiếu đối 

tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc xác định hộ thiếu đất 

sản xuất; cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất. Đề nghị cơ 

quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung, đồng thời tách riêng quy định về phạm vi 

điều chỉnh, đối tượng áp dụng của văn bản thành 01 Điều riêng, trong đó khoản 

1 quy định về phạm vi điều chỉnh, khoản 2 quy định về đối tượng áp dụng của 

văn bản. 

2.3. Về quy định định mức đất sản xuất 

Quy định về định mức đất sản xuất được quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều 1 dự thảo văn bản, như sau: 

“1. Định mức đất sản xuất cho một nhân khẩu trong hộ gia đình theo một 

trong các loại đất như sau: 

- Đất chuyên trồng lúa nước: 450m2/khẩu. 

- Đất trồng lúa nước còn lại: 800m2/khẩu. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 1.400m2/khẩu. 

- Đất trồng cây lâu năm: 1.400m2/khẩu. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 800m2/khẩu. 
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- Đất rừng sản xuất: 1.500m2/khẩu. 

2. Hệ số quy đổi các loại đất sản xuất để tính định mức đất của một khẩu: 

- Đất chuyên trồng lúa nước hệ số bằng 1,0 

- Đất trồng lúa nước còn lại hệ số bằng 1,78 

- Đất trồng cây hàng năm khác: hệ số bằng 3,1 

- Đất trồng cây lâu năm: hệ số bằng 3,1 

- Đất nuôi trồng thủy sản hệ số bằng 1,78 

- Đất rừng sản xuất hệ số bằng 3,3” 

Theo quy định nêu trên, định mức đất sản xuất và hệ số quy đổi các loại đất 

sản xuất tại dự thảo Quyết định không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp 

theo quy định tại Điều 129 Luật Đất đai và về cơ bản giữ nguyên như quy định 

tại Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 05/06/2015 của UBND tỉnh Quy định 

mức bình quân diện tích đất sản xuất để làm cơ sở xác định hộ thiếu đất sản xuất 

thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ 

nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 

20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây 

viết tắt là Quyết định số 166/QĐ-UBND), trong đó có một số định mức, hệ số có 

sự thay đổi, như sau: 

- Định mức đất rừng sản xuất: 1.500 m2/khẩu giảm 11.000 m2/khẩu (giảm 

88%) so với Quyết định số 166/QĐ-UBND (Quyết định số 166/QĐ-UBND quy 

định định mức đất rừng sản xuất là 12.500m2/khẩu). 

- Hệ số quy đổi đất trông lúa nước còn lại bằng 1,78 tăng 0,03 so với 

Quyết định số 166/QĐ-UBND (Quyết định số 166/QĐ-UBND quy định hệ số 

quy đổi là 1,75). 

- Hệ số quy đổi đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm bằng 

3,1 tăng 0,1 so với Quyết định số 166/QĐ-UBND (Quyết định số 166/QĐ-

UBND quy định hệ số quy đổi là 3,0). 

- Hệ số quy đổi đất nuôi trồng thủy sản bằng 1,78 tăng 0,03 so với Quyết 

định số 166/QĐ-UBND (Quyết định số 166/QĐ-UBND quy định hệ số quy đổi 

là 1,75). 

- Hệ số quy đổi đất rừng sản xuất bằng 3,3 giảm 24,5 so với Quyết định số 

166/QĐ-UBND (Quyết định số 166/QĐ-UBND quy định hệ số quy đổi là 27,8). 

Tuy nhiên, trong hồ sơ trình dự thảo Quyết định, cơ quan soạn thảo chưa có 

nội dung giải trình về phương pháp, số liệu, cơ sở để tính toán, quy định định 

mức bình quân và hệ số quy đổi đất sản xuất; chưa có giải trình về sự tăng/giảm 

về định mức, hệ số quy đổi so với Quyết định số 166/QĐ-UBND. Đề nghị cơ 

quan soạn thảo bổ sung nội dung giải trình về phương pháp, số liệu, cơ sở để 
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tính toán, quy định định mức bình quân và hệ số quy đổi đất sản xuất; giải trình 

về sự tăng/giảm về định mức, hệ số quy đổi so với Quyết định số 166/QĐ-

UBND trong nội dung Tờ trình UBND tỉnh. 

2.4. Khoản 3 Điều 2 dự thảo Quyết định quy định: 

“Điều 2. Tổ chức thực hiện 

3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát, tổng hợp các 

hộ gia đình thuộc đối tượng thụ hưởng quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 1 

Quyết định này để lập kế hoạch hỗ trợ đất sản xuất và các khoản hỗ trợ khác 

theo quy định. Tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Ban Dân tộc) 

theo quy định”. 

Quy định nêu trên dẫn chiếu thực hiện điểm a khoản 3 Điều 1 Quyết định 

này, tuy nhiên Điều 1 dự thảo Quyết định không có điểm a khoản 3. Đề nghị cơ 

quan soạn thảo rà soát, chỉnh sửa. 

3. Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản 

3.1. Về căn cứ ban hành văn bản 

- Đề nghị bổ sung Khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 

2017 vào sau căn cứ ban hành thứ nhất " Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 19/6/2015; 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"; 

- Đề nghị bổ sung Điều 6 Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật 

có liên quan đến quy hoạch vào sau căn cứ thứ hai “Căn cứ Luật Đất đai ngày 

29/11/2013”; 

- Đề nghị bổ sung “Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ 

về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai” vào sau căn cứ ban hành thứ ba “Căn cứ Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật đất đai”; 

- Đề nghị chỉnh sửa nội dung “Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg...” 

thành “Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg...” vì Quyết định số 1719/QĐ-

TTg không phải là văn bản quy phạm pháp luật, không phù hợp với quy định tại 

khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; 
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- Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát toàn bộ phần căn cứ ban hành để sắp 

xếp, trình bày các căn cứ ban hành văn bản theo đúng quy định định tại khoản 1 

Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

3.2. Về nơi nhận của dự thảo văn bản 

- Đề nghị bổ sung nơi nhận của dự thảo Quyết định gồm: Văn phòng Chính 

phủ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban Dân tộc; Cục Kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật, Bộ Tư pháp; Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường; Vụ 

Pháp chế Ủy ban Dân tộc. 

3.3. Về thể thức, bố cục của dự thảo văn bản 

- Bố cục khoản 1, khoản 2 Điều 1 dự thảo Quyết định còn sử dụng gạch 

đầu dòng (-) để thể hiện các điểm, không phù hợp với quy định tại Điều 62 Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP, đề nghị chỉnh sửa. 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định để 

chỉnh sửa các lỗi về thể thức, kỹ thuật trình bày, sai sót chính tả, đảm bảo phù 

hợp với quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

III. KẾT LUẬN 

1. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp  

nêu tại phần II Báo cáo này, tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo 

Quyết định đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Sau khi hoàn chỉnh nội dung theo mục 1 phần 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 của 

UBND tỉnh về định mức đất sản xuất theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông 

tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc./. 

 

 Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở TN&MT (tổng hợp); 
- Giám đốc Sở; 
- Trang TTĐT STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.KXThành. 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 
 

Nguyễn Thị Thược 
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