
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định 
phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh Tuyên Quang 

 

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 1389/STC-QLGCS&TCDN ngày 

10/6/2022 của Sở Tài chính về việc đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh (Quyết định quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết 

cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của 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 

Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 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; Khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017. 

- 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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Luật Thuỷ lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; Điều 14 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Khoản 3 Điều 217 Luật 

Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;  Khoản 7 

Điều 99 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

- 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 154/2020/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 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; 

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

- Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (sau đây viết tắt 
là Nghị định số 129/2017/NĐ-CP), tại khoản 3 Điều 3; khoản 1, 2 Điều 4; Khoản 

1 Điều 5 quy định: 

"Điều 3. Giải thích từ ngữ 

...3. Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi là cơ quan 

giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các 
cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thủy lợi (sau đây gọi là cơ quan 

được giao quản lý tài sản)." 

"Điều 4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi 

1. Mọi tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý đều 

được Nhà nước giao cho đối tượng quản lý, khai thác theo quy định của pháp 

luật. 

2. Quản lý nhà nước về tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được thực hiện 

thống nhất, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước và 
trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước; tách bạch giữa chức năng quản 

lý nhà nước của cơ quan nhà nước với hoạt động khai thác, kinh doanh của đơn 
vị khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi." 

“Điều 5. Giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi  

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cho cơ quan được giao quản lý tài sản 

như sau: 

a) Đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi là công trình thủy lợi quan trọng 

đặc biệt, công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở 
lên giao cho cơ quan được giao quản lý tài sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trực tiếp quản lý; 

b) Đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi không thuộc tài sản quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều này giao cho cơ quan được giao quản lý tài sản thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân cấp trực 

tiếp quản lý;…”. 

- Điểm b khoản 1 Điều 21 Luật Thuỷ lợi năm 2017 quy định: 

 "Điều 21. Trách nhiệm quản lý công trình thủy lợi  

1. Đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước, trách nhiệm quản lý 
công trình thủy lợi được quy định như sau: 
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a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý công trình thủy lợi quan 

trọng đặc biệt, công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 

tỉnh trở lên; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân 

dân cấp huyện quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn căn cứ vào điều kiện cụ 
thể của địa phương, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này".  

Căn cứ các quy định nêu trên, việc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Quyết định phân cấp quản lý công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là 

cần thiết và có cơ sở. 

2. Nội dung văn bản 

2.1. Căn cứ ban hành 

- Đề nghị bổ sung một số luật sửa đổi, bổ sung một số luật làm căn cứ ban 

hành, cụ thể: 

+ Khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017 (sửa đổi, 

bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015);  

+ Điều 14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch; khoản 3 Điều 217 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 (sửa 
đổi, bổ sung Luật Thuỷ lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017); 

+ Khoản 7 Điều 99 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 

tháng 6 năm 2020 (sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 
tháng 6 năm 2017).  

2.2. Tên (trích yếu) dự thảo Quyết định quy định "Quy định phân cấp 

thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Tuyên Quang", đề nghị sửa thành "Phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên 
địa bàn tỉnh Tuyên Quang" cho phù hợp với quy định phân cấp tại điểm b khoản 

1 Điều 21 Luật Thuỷ lợi năm 2017. 

2.3. Điều 1 (Phạm vi điều chỉnh) 

- Khoản 2, đề nghị bổ sung đầy đủ tên, ngày tháng năm văn bản được dẫn 

chiếu. 

- Đề nghị bổ sung khoản 3 quy định về nguyên tắc áp dụng văn bản dẫn 

chiếu "Khi các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Quyết định này 
được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng văn bản sửa đổi, bổ sung,  thay thế 

đó"; bỏ nội dung quy định về nguyên tắc áp dụng văn bản tại khoản 2 Điều 4 dự 
thảo văn bản. 

2.4. Điều 2 (Đối tượng áp dụng) 

Đề nghị chỉnh sửa đối tượng áp dụng văn bản là các cơ quan, đơn vị, cá 

nhân có liên quan đến quản lý công trình thuỷ lợi (không chỉ liên quan đến quản 

lý tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi). 

2.5. Điều 3 (Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi) 

Đề nghị chỉnh sửa lại nội dung tên điều thành "Phân cấp quản lý công trình 
thủy lợi" và chỉnh sửa nội dung phân cấp cho phù hợp với quy định tại điểm b 
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khoản 2 Điều 21 Luật Thuỷ lợi năm 2017 "b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý 
hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý công trình thủy lợi trên 

địa bàn căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, trừ trường hợp quy định tại 
điểm a khoản này. 

3. Thể thức, kỹ thuật soạn thảo 

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

quy định 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 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020) 
như: Sắp xếp lại địa chỉ nơi nhận theo thứ tự địa vị pháp lý từ cao xuống thấp, 

không viết vắt tuỳ ý “PTNT”, chỉnh sửa tiêu ngữ của Quyết định sao cho phù hợp 
với quy định tại Khoản 2, Điều 56 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 

của Chính phủ “…phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ dài 
của dòng chữ”,… 

III. KẾT LUẬN 

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

cáo thẩm định này, sau khi hoàn chỉnh, 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 
Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết 

cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tuyên Quang./. 

 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Tài chính; 
- Giám đốc Sở; 
- Trang TTĐT STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL 
(NT.Hiền.06b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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