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TỜ TRÌNH 

Về việc Ban hành quyết định bãi bỏ văn bản QPPL  

do UBND tỉnh ban hành 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) ngày 

22/6/2015; 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 VBQPPL. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi 

bỏ văn bản quy phạm pháp luật với những nội dung như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 

Việc quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông 

từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành ngày 18 tháng 3 năm 2015 tại Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND. 

Tuy nhiên văn bản làm căn cứ thi hành Quyết định trên (Nghị định 02/2010/NĐ-

CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về Khuyến nông) đã hết hiệu lực 

toàn bộ và được thay thế bằng Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 

năm 2018 của Chính phủ. 

Ngày 16 tháng 12 năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban 

hành Nghị quyết số 47/2020/NQ-HĐND ban hành quy định nội dung chi, mức 

hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông địa phương từ nguồn ngân sách Nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trong đó nội dung của Nghị quyết đã quy định cụ 

thể, chi tiết nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông dựa trên cơ sở 

hướng dẫn của Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ. 

Như vậy các nội dung được quy định tại Quyết định số 05/2015/QĐ-

UBND ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã không 

còn phù hợp. Vì vậy việc bãi bỏ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 18 

tháng 3 năm 2015 là cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO 

QUYẾT ĐỊNH 



 

 

1. Mục đích 

Việc ban hành Quyết định nhằm bãi bỏ các văn bản QPPL hết hiệu lực thi 

hành, không còn phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và thực tế 

địa phương. Qua đó, thống nhất việc áp dụng pháp luật theo quy định của các 

văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên.  

2. Quan điểm chỉ đạo 

- Xây dựng quyết định phù hợp với Luật Ban hành văn bản QPPL ngày 

22/6/2015, 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 34/2016/NĐ-CP). 

- Xây dựng quyết định theo đúng trình tự soạn thảo, ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

Quá trình xây dựng dự thảo quyết định thực hiện đúng trình tự, thủ tục 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP: 

Về lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo quyết định: Dự thảo quyết định đã 

được gửi xin ý kiến góp ý của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao 

Bằng, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố. 

Dự thảo được đăng trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng và Cổng Thông 

tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để lấy ý kiến. Trên cơ sở 

các ý kiến đóng góp, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu, chỉnh sửa các ý kiến phù hợp và 

có cơ sở.  

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 

......../BCTĐ-STP ngày     tháng     năm 2021 cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, 

chỉnh sửa để hoàn thiện dự thảo. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

1. Bố cục 

Dự thảo quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND 

Tỉnh Cao Bằng ban hành gồm 03 Điều (như bản dự thảo kèm theo). 

2. Nội dung cơ bản 

Bãi bỏ toàn bộ 01 Quyết định do UBND tỉnh Cao Bằng ban hành:  

Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho 



 

 

các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 

luật do UBND tỉnh Cao Bằng ban hành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Cao Bằng kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Kèm theo Tờ trình: (1) Dự thảo quyết định; (2) Bản tổng hợp, giải trình, 

tiếp thu ý kiến góp ý ; (3) Báo cáo thẩm định. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc sở; 

- Các PGĐ sở; 

- Trung tâm KN&GNLN; 

- Lưu VT.                                                             
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