
 

  HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

BAN PHÁP CHẾ 

 

Số:        /BC-BPC 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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  Điện Biên, ngày       tháng 11 năm 2022 

 
 

BÁO CÁO 

Phối hợp thẩm tra Dự thảo nghị quyết  

Quy định về bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

 

Kính gửi:  Ban Dân tộc, HĐND tỉnh Điện Biên. 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

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

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 và các Luật, văn bản liên quan. 

         Thực hiện Thông báo số 206/TB-TTHĐND, ngày 31/10/2022 của Thường 

trực HĐND tỉnh, phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh Khóa 

XV, Ban Pháp chế tổ chức họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định về bố trí 

nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên; trên cơ sở Tờ 

trình số 3661/TTr-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh, ý kiến tham gia của 

các thành viên Ban. Ban Pháp chế HĐND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sự phù hợp của dự thảo nghị quyết với các quy định của pháp luật, 

với tình hình điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

- Hồ sơ xây dựng dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

đảm bảo theo quy định và được thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Nhằm tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ nhân viên thú y 

trên địa bàn trong việc phối hợp với công chức chuyên môn cấp xã tham mưu 

cho chính quyền cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trong việc chăn nuôi, 

thú y tại cơ sở được tốt hơn, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển 

đổi cơ cấu kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Hoàn thiện quy định về chế độ, chính 

sách đối với đội ngũ nhân viên thú y thực hiện thống nhất về cơ cấu số lượng, 

chế độ chính sách đối với nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên; tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ của HĐND tỉnh được giao theo quy định khoản 2 Điều 

6 Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Điều 5 Nghị định số 35/2016/NĐ-

CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y  

2. Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất 
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Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết 

quy định về bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên là đúng thẩm quyền, được quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Thú y năm 

2015 và khoản 1 Điều 5 Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y.  

3. Thể thức và nội dung của dự thảo nghị quyết 

3.1. Về thể thức: Dự thảo nghị quyết được xây dựng cơ bản đảm bảo các 

yêu cầu về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của Luật ban 

hành Văn bản QPPL và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL (Quy định trực tiếp 

theo mẫu số 16). 

3.2. Về nội dung: Ban Pháp chế nhất trí với việc quy định về số lượng, chế 

độ, chính sách đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên. Các nội dung UBND tỉnh trình đảm bảo đúng các quy định tại khoản 1 

Điều 6 Luật Thú y năm 2015 và khoản 1, khoản 3 Điều 5 Nghị định số 

35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Thú y.  

 3.3. Ban đề nghị bổ sung một số nội dung sau: 

- Về căn cứ pháp lý: 

+ Bổ sung Luật chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018. 

+ 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 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.  

- Về nội dung: 

+ Tại Khoản 1 Điều 1: Bổ sung cụm từ “nhân viên” vào sau từ.... “bố trí” 

cho rõ mục đích. 

+ Tại Điều 2: 

(1) Bỏ từ “và” thay bằng dấu (,) cho đúng với tên gọi của Nghị định số 

92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ. 

(2) Khoản 4: Bổ sung từ “cấp” vào sau cụm từ “Nhân viên thú y”, nếu chỉ 

ghi xã thì còn có phường và thị trấn. 

(3) Chuyển khoản 3 thành điểm (b) 

(4) Chuyển khoản 4 thành điểm (c) 

+ Bố cục lại Điều 2 như sau:  

“Điều 2. Quy định về số lượng, chế độ, chính sách 

1. Về số lượng:  
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2. Về chế độ, chính sách: Nhân viên thú y cấp xã có trình độ... 

a) Mức phụ cấp: 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên hưởng hệ số 2,34 so với mức lương cơ sở 

- ............... 

b) Nhân viên thú y cấp xã được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội,... 

c) Nhân viên thú y “cấp” xã được đào tạo, bồi dưỡng... 

- Đề nghị UBND tỉnh giải trình, làm rõ: 

+ Tại khoản 3 Điều 2 quy định “nhân viên thú y cấp xã được ký hợp đồng 

lao động...”, đề nghị làm rõ: đơn vị nào sẽ thực hiện việc ký kết hợp đồng lao 

động (Sở Nông nghiệp, Chi cục Thú y hay UBND cấp xã)? 

+ Cơ sở để đề xuất mức lương đối với nhân viên thú y tại khoản 2 Điều 2. 

Trên đây là kết quả thẩm tra Dự thảo nghị quyết Quy định việc bố trí nhân 

viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh kính chuyển Ban Dân tộc HĐND tỉnh xem xét, 

tổng hợp trình kỳ họp HĐND tỉnh./. 
 

   Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTHĐND tỉnh(B/c); 

- Các Ban HĐND tỉnh 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các đ/c Uỷ viên Ban Pháp chế; 

 - LĐVP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

 - Phòng công tác HĐND; 

- Lưu VT. 

      TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 
 

  

Lò Thị Bích 
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