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BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của 

Phòng Dân tộc huyện Bảo Lạc 

Ngày 02/3/2022 Phòng Tư pháp nhận được Tờ trính số 05/TTr – PDT của 

Phòng Dân tộc huyện Bảo Lạc về việc đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Phòng Dân 

tộc huyện Bảo Lạc. Phòng Tư pháp báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Phòng 

Dân tộc huyện Bảo Lạc, như sau: 

1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Qua nghiên toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định của ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Phòng Dân tộc huyện Bảo 

Lạc và đối chiếu với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 

2015, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020 và các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực ngành có liên quan, 

về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Quyết định ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Phòng Dân tộc 

huyện Bảo Lạc được ban hành đảm bảo đúng quy định. 

2. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo văn bản 

trong hệ thống pháp luật 

2.1.  Căn cứ pháp lý 

Viện dẫn đầy đủ các văn bản pháp luật cấp trên có liên quan theo khoản 1, 

Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. 

2.2.  Thẩm quyền về hình thức:  

 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Bảo Lạc được tuân thủ đảm bảo đúng quy 

định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 
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2.3.  Thẩm quyền về nội dung: 

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức của Phòng Dân tộc xây dựng đúng thẩm quyền về nội dung theo quy 

định của khoản 2 Điều 28 Luật Tổ chức chính quyền quyền địa phương năm 2015 

và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương năm 2019. Đảm bảo theo quy định của khoản 1 

Điều 30 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 

2.4. Trình tự và thủ tục soạn thảo văn bản:  

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức của Phòng Dân tộc huyện được thực hiện đúng quy định tại Điều 138 

Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 

3. Ngôn ngữ và kỹ thuật trình bày văn bản 

3.1. Về ngôn ngữ:  

 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Bảo Lạc bảo đảm theo quy định tại Điều 69 

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 QPPL năm 2015 và Luật 

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

luật năm 2020. 

3.2. Về kỹ thuật trình bày:  

 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Bảo Lạc đảm bảo đúng quy định tại Mục 2 

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 

năm 2015 và 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. 

4. Kết luận thẩm định 

- Về thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy định khoản 2 Điều 139 Luật Ban 

hành văn bản QPPL năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 
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- Về phạm vi và đối tượng áp dụng đúng quy định. 

- Về quy trình thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo Luật định. 

- Về thẩm quyền hình thức và thẩm quyền nội dung đảm bảo đúng quy 

định. 

- Dự thảo Quyết định đảm bảo phù hợp với văn bản của cấp trên. 

- Phòng Tư pháp nhất trí dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Bảo Lạc đủ điều kiện 

để trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định ban hành. 

 Trên đây là báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Bảo 

Lạc./. 

Nơi nhân:                                                

- CT.UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP. HĐND-UBND; 

- Phòng Dân tộc;  

- Lưu: VT.  

  

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Hoa  Văn  Phúc 
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