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Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

 

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 377/VP-NC ngày 28/7/2022 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp kiểm tra, cho ý kiến đề nghị xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (đề 

nghị xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 

244/BQL ngày 26/7/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ) , sau khi 

nghiên cứu, Sở Tư pháp có ý kiến như sau: 

Khoản 6 Điều 5 Thông tư số 12/2020/TT-BKHĐT ngày 28/12/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế 

quy định: “Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu quản lý nhà nước đối với 

khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn, Trưởng Ban Quản lý 

chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản 

lý, quyết định thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Ban Quản lý theo quy định của pháp luật”. 

Căn cứ quy định nêu trên và khoản 1 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)1 thì việc trình UBND 

tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang là có cơ sở pháp 

lý. 

Tại Văn bản số 244/BQL ngày 26/7/2022, Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh nêu về sự cần tiết ban hành văn bản: “Hiện nay chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

Tuyên Quang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 

22/5/2018 của Chính phủ. Tuy nhiên, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP hết hiệu 

lực kể từ ngày 15/7/2022 và được thay thế bằng Nghị định số 35/2022/NĐ -CP 

                                                 
1 Khoản 1 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020)  quy 

định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định: 1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao  trong 

văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”. 
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ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về Quản lý khu công nghiệp và khu 

kinh tế. Vì vậy, việc ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang 

là cần thiết và đảm bảo tính kịp thời để triển khai thực hiện theo quy định của 

pháp luật”, theo đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chưa nêu rõ căn cứ 

pháp lý để ban hành Quyết định, đề nghị bổ sung, trích dẫn cụ thể điều, khoản 

phân cấp (giao) cho UBND tỉnh ban hành Quyết định.  

Về nội dung chính của Quyết định: Đề nghị bổ sung 01 Điều quy định về 

phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

Về dự kiến thời gian ban hành, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đề 

xuất “Quý IV/2022”, đề nghị chỉnh sửa, nêu cụ thể thời gian Ban Quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh trình UBND tỉnh và thời gian UBND tỉnh ban hành theo 

tháng. 

Vậy, Sở Tư pháp trân trọng trao đổi ý kiến./. 

 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Như trên; 
- BQL các KCN tỉnh; 
- Webside STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.  
  N.H.Hương.06b. 
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Nguyễn Thị Thược 
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