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#SoKyHieuVanBan
V/v góp ý dự thảo Nghị quyết về thông qua
Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy

chứng nhận quyền SDĐ lâm nghiệp 09 
huyện trung du, miền núi tỉnh Quảng Nam

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Sở Tư pháp nhận được Công văn số  2368/STNMT-QLĐĐ ngày 18/11/2020 
của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị thẩm định Đề án đo đạc, lập hồ sơ 
địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện trung du, 
miền núi tỉnh Quảng Nam. Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo Nghị quyết, đối chiếu 
với quy định của pháp luật, Sở Tư pháp nhận thấy, hiện nay, chưa có văn bản nào của 
Trung ương quy định cụ thể về giao thẩm quyền cho HĐND tỉnh ban hành Nghị 
quyết về thông qua Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện trung du, miền núi tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, 
vận dụng khoản 3, Điều 19 (nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân tỉnh) Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương: “…quyết định biện pháp quản lý, sử dụng đất đai…”, để 
Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị 
quyết này dưới hình thức văn bản hành chính (Nghị quyết cá biệt). Do dự thảo Nghị 
quyết là văn bản hành chính nên Sở Tư pháp không tiến hành thẩm định theo quy 
định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 mà tham gia góp ý 
một số nội dung như sau:

1. Về căn cứ ban hành: 
- Dự thảo sử dụng Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy 

Quảng Nam về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện 
một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng 
đến năm 2025; Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh 
về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định 
hướng đến năm 2025, để làm căn cứ ban hành. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo 
nên nghiên cứu lại để tham mưu cho phù hợp trong giai đoạn 2021-2026, vì các văn 
bản nêu trên có giai đoạn thực hiện đến năm 2020.

- Tại phần căn cứ có viết: “Xét các Tờ trình…của Ủy ban nhân dân tỉnh đề 
nghị bổ sung danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 
2020…”, đề nghị viết lại là: “Xét Tờ trình số…/TTr-UBND ngày…./….2020 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh đề nghị thông qua Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện trung du, miền núi tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2021-2026…tại kỳ họp.”.

2. Nội dung dự thảo Nghị quyết:
Nội dung dự thảo Nghị quyết được xây dựng căn cứ vào tình hình, nhu cầu 

thực tế của các huyện trung du, miền núi trên địa bàn tỉnh và vận dụng các quy định 
của Luật Đất đai năm 2013, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai, 
Luật Đo đạc và Bản đồ….Do đó, Sở Tư pháp cơ bản thống nhất. Riêng về kinh phí 



thực hiện, chế hỗ trợ đề nghị thực hiện đúng theo Luật Ngân sách nhà nước năm 
2015 và các Nghị quyết có liên quan của HĐND tỉnh, cần lưu ý ý kiến của Sở Tài 
chính (cơ quan tham mưu về ngân sách tỉnh), Sở Kế hoạch và Đầu tư…để tiếp tục 
hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết cho phù hợp.

- Về lộ trình thực hiện: Theo Sở Tư pháp, lộ trình thực hiện Đề án là sau khi 
được HĐND tỉnh thông qua, do đó, cần nghiên cứu viết lại lộ trình thực hiện tại cấp 
tỉnh cho phù hợp. Nên viết lại dòng “Đề án được triển khai từ Quý IV/2020 đến Quý 
IV/2026”, nên viết lại là “Đề án được triển khai từ quý I/2021 đến hết Quý IV/2026” 
thì phù hợp hơn.

3. Thể thức và kỹ thuật trình bày:
Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện Phụ lục I kèm theo Nghị định 

số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Theo đó, đề 
nghị nghiên cứu viết lại một số nội dung như sau:

- Tên gọi Nghị quyết: “Thông qua Đề án đo đac, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện trung du, miền núi tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2021-2026”.

- Bố cục Nghị quyết nên sắp xếp lại cho phù hợp theo Điều, khoản, điểm. Ví 
dụ:

“Điều 1. Thông qua Đề án…
1. Mục tiêu tổng quát
a)…
2. Mục tiêu cụ thể
a)…
b)…
…”.
Trên đây là ý kiến của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết về thông qua Đề án 

đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ lâm nghiệp 09 huyện 
trung du miền núi tỉnh Quảng Nam; đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường nghiên 
cứu để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trước ho phù hợp khi trình UBND tỉnh trình 
HĐND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, XDKTVB&TDTHPL

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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