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BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 (đã được 
sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  Luật ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 2020); 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 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi 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) và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ thẩm định gửi kèm theo công văn số 906/SNN-
CCPTNT ngày 10/6/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với 
dự thảo Nghị quyết điều chỉnh thời hạn thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-
HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Sở Tư pháp 
có ý kiến thẩm định như sau.

I. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH TỪNG NỘI DUNG
1. Sự cần thiết ban hành; căn cứ ban hành; đối tượng, phạm vi điều 

chỉnh của dự thảo
- Sự cần thiết ban hành: Việc ban hành văn bản là cần thiết, nhằm đảm bảo 

tính khả thi của văn bản theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 
98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích 
phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phù 
hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

- Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo: Tại thời điểm thẩm định, đối 
tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Phần căn cứ ban hành Nghị quyết, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung Căn 
cứ 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 vào sau Căn cứ Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015.

2. Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản 
với hệ thống pháp luật

Tại thời điểm thẩm định, dự thảo cơ bản đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp 
pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật.

Tuy nhiên, Đoạn cuối Điều 2 Dự thảo chưa nên đưa ngày, tháng, năm có 
hiệu lực của Nghị quyết. Nội dung này xác định khi Nghị quyết được thông qua.
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3. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản
Dự thảo thực hiện đúng theo Mẫu số 16 Phụ lục I Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
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

II. KẾT LUẬN
Trên cơ sở ý kiến thẩm định từng nội dung trên, Sở Tư pháp kết luận dự 

thảo đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị Quý Sở chỉnh sửa, hoàn 
thiện dự thảo theo trình tự, thủ tục, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, Phòng XD&PBPL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Ngoãn
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