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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 

của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường 

 giao thông nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

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

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

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

ngày 18/6/2020;  

Căn cứ 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 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về 

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; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;  

Căn cứ Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách 

trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND 

tỉnh Sơn La quy định mức hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho từng nội 

dung công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025. 

Sau khi thực hiện rà soát Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 

13/7/2016 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao 

thông nông thôn (GTNT) gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây 

dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Sơn La, Sở Giao thông vận tải báo 

cáo kết quả như sau: 

I. DANH MỤC VĂN BẢN ĐƯỢC RÀ SOÁT 

Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh Sơn 

La ban hành quy định về xây đựng đường giao thông nông thôn gắn với Chương 
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trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La (sau 

đây viết tắt là Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND).  

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT 

1. Đánh giá về hiệu lực của văn bản 

- Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh Sơn 

La vẫn đang còn hiệu lực (không thuộc các trường hợp văn bản ngưng hiệu lực, 

hết hiệu lực theo quy định tại Điều 153, khoản 1, 2, 3 Điều 154 Luật Ban hành 

văn bản QPPL năm 2015). 

- Tuy nhiên, các Văn bản làm căn cứ để ban hành Quyết định số 

14/2016/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh Sơn La: Thông tư liên tịch 

số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Liên bộ Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; 

Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT ngày 07/8/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình MTQG về xây dựng NTM giai 

đoạn 2010-2020; Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 10/9/2015 của 

HĐND tỉnh đã hết hiệu lực thi hành, đã được thay thế hoặc không còn phù hợp. 

2. Thẩm quyền ban hành 

- Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh Sơn 

La được ban hành phù hợp với thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương số năm 2015; Luật Ban hành văn bản 

QPPL năm 2015 và Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-

BTC ngày 13/4/2011 của Liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết 

định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020. 

- Hiện nay, Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-

BTC ngày 13/4/2011 của Liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã hết hiệu lực thi hành; đồng thời các văn 

bản quy phạm pháp luật không có nội dung giao thẩm quyền cho UBND tỉnh 

ban hành văn bản quy định chi tiết quy định về xây đựng đường giao thông nông 

thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh Sơn La. 

3. Những quy định trái, chồng chéo, mâu thuẫn của văn bản được rà 

soát với quy định của văn bản là căn cứ pháp lý để rà soát hoặc không còn 

phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kiến nghị xử lý 

- Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh Sơn 

La ban hành căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-

BTC ngày 13/4/2011 của Liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT ngày 

07/8/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 
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25/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Nghị quyết số 15/2015/NQ-

HĐND ngày 10/9/2015 của HĐND tỉnh Sơn La. 

- Tuy nhiên các căn cứ trên đã được bãi bỏ, thay thế do không còn phù 

hợp, hiện nay HĐND tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 44/2022/NQ-

HĐND ngày 08/11/2022, trong đó mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực 

hiện nội dung, công việc xây dựng đường giao thông (đường đến trung tâm xã; 

đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường nội bản, khu; đường trục chính nội 

đồng). Mặt khác, cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG: 

Lập và giao kế hoạch thực hiện giai đoạn 5 năm và hằng năm; Huy động và sử 

dụng nguồn vốn thực hiện; Cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư 

xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp; Tổ chức quản lý các chương 

trình; Giám sát, đánh giá chương trình được quy định tại Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ; công tác lập hồ sơ các công 

trình giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La được thực hiện tuân thủ theo quy định 

của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng số 62/2020/QH14; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng và các Tiêu chuẩn; lựa chọn quy mô đường GTNT phục vụ Chương 

trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 932/QĐ-

BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

 Do đó, quy định về xây đựng đường giao thông nông thôn gắn với 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn 

La không còn phù hợp với quy định hiện hành. 

III. ĐỀ XUẤT 

Để đảm bảo phù hợp và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật, 

tuân thủ theo quy định của pháp luật. Sở GTVT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, 

ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 

của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường GTNT gắn với 

Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND 

ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường 

GTNT gắn với Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Sở GTVT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Ban Giám đốc Sở (b/c); 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, KCHT (05b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Văn 
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