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                         Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam. 

 

Ngày 22/3/2022, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam có Báo cáo số 39/BC-STP về 

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết Quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, 

phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 

2025 (Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn 

số 492/SNN&PTNT-TT&BVTV ngày 15/3/2022). Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ 

quan chủ trì soạn thảo) tiếp thu và giải trình một số nội dung Báo cáo thẩm định 

như sau: 

1. Về Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

- Sở Tư pháp thẩm định thống nhất với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp 

dụng tại Điều 2, Điều 3 dự thảo Nghị quyết. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu, giữ nguyên như dự thảo. 

2. Về tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị 

quyết với quy định của pháp luật hiện hành; sự phù hợp của nội dung dự thảo 

Nghị quyết với các quy định trong văn bản đã giao HĐND tỉnh quy định 

a) Thẩm quyền ban hành: 

- Sở Tư pháp thẩm định là phù hợp thẩm quyền ban hành 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu, giữ nguyên như dự thảo  

b) Nội dung dự thảo Nghị quyết 

Sở Tư pháp thẩm định cơ bản thống nhất và bổ sung một số nội dung sau: 

- Sở Tư pháp thẩm định: Nội dung mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể tại Điều 

1 dự thảo Nghị quyết nên thể hiện ở Đề án, không nên đưa vào dự thảo Nghị quyết 

vì đây là văn bản quy phạm pháp luật. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Phạm vi Đề án rất rộng, trong khi Nghị quyết này 

chỉ hỗ trợ trong phạm vi hẹp (giống và một số cơ sở hạ tầng để bảo tồn và phát 

triển giống,..), do vậy cơ quan soan thảo thống nhất bỏ mục tiêu tổng quát, mục 

tiêu cụ thể tại Điều 1 dự thảo Nghị quyết và đề xuất bổ sung vào phần Nội dung cơ 

chế thực hiện Đề án.   

- Sở Tư pháp thẩm định: Cơ quan soạn thảo cần rà soát lại việc phân khu vực 

áp dụng tại Điều 5 dự thảo Nghị quyết và cần giải trình rõ cơ sở của việc phân khu 

vực III, khu vực II, khu vực I; đồng thời việc phân khu vực tại điều 5 phải thống 

nhất với phạm vi điều chỉnh tại Điều 2 dự thảo Nghị quyết. 
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- Sở Nông nghiệp và PTNT:  

+ Đối với việc phân khu vực áp dụng để tạo điều kiện cho việc phân hỗ trợ tại 

Nghị quyết này, trên cơ sở các vùng núi cao khó khăn hơn (Khu vực I), núi thấp - 

trung du ít khó khăn hơn (Khu vực II) và vùng đồng bằng (Khu vực III); đồng thời 

phù hợp với điều kiện kinh tế và tính chất với cây dược liệu trồng. 

+ Việc phân khu vực tại Điều 5 (nay Điều 4) hoàn toàn thống nhất với phạm vi 

điều chỉnh tại Điều 2 (nay Điều 1) dự thảo Nghị quyết. 

- Sở Tư pháp thẩm định: Đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ nguồn vốn đầu 

tư phát triển và nguồn vốn sự nghiệp để hỗ trợ bảo tồn và phát triển sâm Ngọc 

Linh giai đoạn 2022 -2025, tổng là bao nhiêu; nguồn vốn đầu từ phát triển, nguồn 

vốn sự nghiệp vảo tồn và phát triển cây dược liệu khác giai đoạn 2022-2025, tổng 

là bao nhiêu. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Nội dung đầy đủ có trình bày trong dự thảo Nghị 

quyết. Tuy nhiên, theo Nghị quyết các mục hỗ trợ cho các nội dung này rất nhiều, 

do vậy để tập trung, dễ theo dõi và gọn hơn, cơ quan soạn thảo đề xuất đưa các 

nguồn này vào phần Phụ lục kèm theo Nghị quyết. 

 - Sở Tư pháp thẩm định: Thời điểm có hiệu lực tại Điều 4 dự thảo Nghị quyết 

là phù hợp. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu.  

c) Ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản: 

- Sở Tư pháp thẩm định là đảm bảo theo quy định. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu, giữ nguyên như dự thảo. 

- Sở Tư pháp thẩm định: Về thể thức và kỹ thuật trình bày: Cần chỉnh sửa lại 

một số nội dung như sau: Tại căn cứ ban hành: Viết lại cụm từ “Nghị định số 

156/NĐ-CP” thành “Nghị định số 156/2018/NĐ-CP”, bỏ từ “Về” trước cụm từ 

“Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp”, thay từ “Ban hành 

Nghi quyết” bằng “Thông qua Nghị quyết”; đối với khoản và tên các khoản đề 

nghị kiểu chữ đậm. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu và sửa đổi. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo Sở Tư pháp./. 

  (Có dự thảo Nghị quyết chỉnh sửa kèm theo) 

 
Nơi nhận:   

- Như trên;                                                                                          
- UBND tỉnh (B/c); 

- Lưu: VT; TT&BVTV. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Út 
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