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BÁO CÁO 

Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của  

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ 

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

phương năm 2019; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2020; Công văn số 229/HĐND-TT ngày 14/11/2022 của Thường trực HĐND 

tỉnh về việc phân công thẩm tra văn bản trình kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh Khóa 

X; ngày 22/11/2022, Ban Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh 

thẩm tra các Tờ trình, Dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. 

Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra “Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành” theo Tờ trình số 

167/TTr-UBND ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh, như sau: 

1. Căn cứ pháp lý ban hành nghị quyết 

Dự thảo Nghị quyết “bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà 

Mau ban hành” được dựa trên các căn cứ pháp lý trực tiếp như sau: 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, 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; 

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. 

2. Thẩm quyền và sự cần thiết ban hành nghị quyết 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ 

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

phương năm 2019; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, 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; 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 
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Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật, việc ban hành Nghị quyết nêu trên là cần thiết và 

thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.  

3. Tính hợp hiến, tính hợp pháp và sự phù hợp của nội dung Dự thảo 

Nghị quyết  

Qua đối chiếu nội dung Dự thảo Nghị quyết với quy định của pháp luật 

hiện hành, Ban Pháp chế nhận thấy việc ban hành nghị quyết nêu trên đảm bảo 

tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật, phù hợp với 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình 

hình phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh. 

4. Về thực hiện quy trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết 

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đúng quy trình, thủ tục và thời gian 

theo quy định. Trước khi xây dựng Nghị quyết, UBND tỉnh đã trình xin ý kiến 

Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết bãi bỏ 02 Nghị 

quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Cà Mau ban hành và được Thường 

trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến thống nhất theo quy định pháp luật1.  

Trong quá trình xây dựng, UBND tỉnh chỉ đạo chặt chẽ, cơ quan chủ trì 

soạn thảo đã chủ động phối hợp các cơ quan có liên quan để tham mưu soạn 

thảo nghị quyết2; tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối tượng chịu sự tác động và 

đăng tải toàn văn của dự thảo nghị quyết trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh đúng 

theo quy định; tổng hợp, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý và hoàn chỉnh 

dự thảo gửi thẩm định. Sở Tư pháp tổ chức thẩm định Dự thảo Nghị quyết theo 

đúng quy trình, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổng hợp, báo cáo tiếp thu, giải 

trình ý kiến thẩm định theo quy định.  

Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông qua Thành viên UBND tỉnh để cho ý kiến 

về Dự thảo Nghị quyết, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo và 

trình UBND tỉnh xem xét, trước khi gửi đến Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm 

tra... Nhìn chung, quá trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết, cơ quan chủ trì soạn 

thảo đã tuân thủ quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

5. Hồ sơ trình thẩm tra 

Về hồ sơ trình thẩm tra đầy đủ và đúng theo quy định tại khoản 2, Điều 

124 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 

(như: Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh Cà Mau, 

kèm Dự thảo Nghị quyết; các Báo cáo thẩm định số 596/BC-STP ngày 

15/11/2022 của Sở Tư pháp; Báo cáo của Sở Xây dựng về việc tổng hợp, tiếp 

                                                 

1 Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh, Công văn số 185/HĐND-TT ngày 29/9/2022 của 

Thường trực HĐND tỉnh. 

2 Công văn số 6612/UBND-NC ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh. 
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thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; Công văn của Sở Tư pháp về 

việc đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị quyết, bản Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý 

kiến đóng góp của Sở Xây dựng và một số văn bản, tài liệu khác có liên 

quan…). 

6. Về nội dung Dự thảo Nghị quyết 

Qua xem xét Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết và các tài liệu có liên quan, 

Ban Pháp chế nhận thấy nội dung của Dự thảo Nghị quyết“bãi bỏ các Nghị 

quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Cà Mau ban hành” là có căn cứ và 

phù hợp với quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP của Chính phủ. 

Tại Hội nghị thẩm tra, Ban Pháp chế thống nhất ban hành Nghị quyết bãi 

bỏ toàn bộ các Nghị quyết do HĐND tỉnh Cà Mau ban hành, do không còn phù 

hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh mà không cần thiết phải 

ban hành văn bản mới để thay thế, cụ thể đối với 02 nghị quyết như sau: 

(1) Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND ngày 24/6/2010 của HĐND tỉnh 

Cà Mau về giá bán và phương thức bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người 

đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 và Nghị định số 

48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ; 

 (2) Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND ngày 13/01/2006 của HĐND tỉnh 

Cà Mau về chấp thuận chủ trương quy hoạch, lập dự án đầu tư, chỉnh trang nhà 

ở và các công trình xây dựng ven sông, kênh, rạch thành phố Cà Mau. 

7. Kết luận của Ban Pháp chế  

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế nhận thấy Dự thảo Nghị quyết được xây dựng 

đảm bảo về cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền; nội dung phù hợp với quy định; 

quy trình xây dựng, ban hành đúng quy định; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp 

và tính thống nhất với hệ thống pháp luật; hồ sơ trình đầy đủ, đủ điều kiện để 

trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua. 

Ban Pháp chế kính trình HĐND tỉnh Cà Mau xem xét./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh;            

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- LĐVP ĐĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Phòng CT HĐND; 

- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, HT. 

 TM. BAN PHÁP CHẾ 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

  

 
  

 
 

 Trần Văn Hòa 
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