UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: 92/SKHCN-TTra
V/v góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ
QĐ số 33/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 06 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:
-

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị;
Trung tâm Tin học tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh về
việc công bố kết quả rà soát văn bản và danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết
hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của tỉnh Quảng Trị năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo Quyết
định trình UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 13/12/2013
của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa về
kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vào
Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.
Lý do cần thiết bãi bỏ văn bản
1. Các căn cứ để ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên đã hết
hiệu lực thi hành hoặc đã được thay thế bởi văn bản QPPL khác, cụ thể:
- Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003 hết hiệu lực thi hành kể
từ ngày 01/01/2016 và được thay thế bởi Điều 141 Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19/06/2015;
- Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT ngày 29/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế
ban hành “Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực
phẩm nhập khẩu” hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/02/2016, được thay thế bởi
Điều 23 Thông tư số 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập
khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc
phạm vi quản lý của Bộ Y tế;
- Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của UBND tỉnh Quảng
Trị ban hành quy chế phối hợp quản lý về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, được thay thế bởi
Điều 2 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh
Quảng Trị Ban hành Quy định phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm,
hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
2. Căn cứ để ban hành văn bản QPPL trên dựa theo văn bản hành chính
(Quyết định số 72/QĐ-BCT ngày 07/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về
việc chỉ định Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Trị tổ chức thực hiện việc kiểm tra
nhà nước về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm
quản lý của Bộ Công Thương) là không phù hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 61

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
3. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành đối
với hàng hóa xuất nhập khẩu hiện nay đã được các Bộ, Ngành ban hành đầy đủ và
quy định chi tiết nên không cần thiết phải ban hành văn bản thay thế.
4. Công tác kiểm tra chuyên ngành về chất lượng; vệ sinh, an toàn thực
phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
cơ bản thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia dưới hình thức dịch vụ công
trực tuyến cấp độ 3 và 4, đáp ứng yêu cầu tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ ngày 26/9/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy
Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra
chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại
giai đoạn 2018-2020.
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 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 và Quyết định số
48/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế
xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh; các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp
hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị tham gia góp ý về dự thảo quyết định bãi bỏ
Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Đề nghị Trung tâm Tin học
tỉnh đăng tải dự thảo Quyết định lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để lấy
ý kiến tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân (Dự thảo quyết định, Quyết định
số 33/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh kèm theo).
Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ - 204
Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị trước ngày 5/4/2020./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTra.
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Quảng Trị, ngày ... tháng ... năm 2020

Dự thảo

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND
do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của
UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa về kiểm
tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vào Khu
Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2020.
Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ
trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các
huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ KH&CN;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, ...(9). A.XX(10).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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