
Phụ lục: 

Tiếp thu giải trình nội dung thẩm định của Sở Tư pháp  

đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Căn cứ nội dung thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 393/BC-STP ngày 04 tháng 11 năm 2022. Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn báo cáo việc tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết như sau: 

Nội dung thẩm định Nội dung tiếp thu, giải trình 

1. Điểm a, khoản 1 Điều 1 dự thảo dự kiến Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ nguồn 

kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương để thực hiện một số nội dung, công việc 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 

(sau đây gọi tắt là Chương trình nông thôn mới) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

Cơ quan thẩm định nhận thấy, khoản 2 Điều 7; Điều 8; Điều 9; khoản 2, Điều 10; 

khoản 3 Điều 11; Điều 12; điểm a, khoản 2 Điều 20; điểm d, khoản 2 Điều 26; khoản 2 

Điều 29; khoản 3 Điều 30; Điều 31; điểm b, khoản 2 Điều 32; điểm b, khoản 2 Điều 

34; khoản 1 Điều 39; điểm c, khoản 2 Điều 40; khoản 4 Điều 42; khoản 7 Điều 45 

Thông tư số 53/2022/TT-BTC giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức hỗ trợ 

cụ thể đối với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền ở trung ương quy định. Tuy 

nhiên, ngoài việc giao quy định mức hỗ trợ tại các quy định trên, khoản 2 Điều 14 

Thông tư số 53/2022/TT-BTC còn giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức hỗ 

trợ cụ thể và quyết định nội dung hỗ trợ đối với việc bảo tồn và phát huy các làng nghề 

truyền thống ở nông thôn (đối với các nhiệm vụ do địa phương thực hiện đảm bảo phù 

hợp với quy định hiện hành và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao).  

Như vậy, với việc phạm vi điều chỉnh của dự thảo chỉ dự kiến quy định mức hỗ trợ từ 

nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương để thực hiện một số nội dung, công việc 

thuộc Chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là chưa đầy đủ so với quy định được 

văn bản quy phạm pháp luật của cơ qua nhà nước cấp trên giao quy định chi tiết. Do đó, 

đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ các nội dung tại Thông tư số 53/2022/TT-BTC 

Thống nhất tiếp thu và hoàn chỉnh lại 

theo nội dung thẩm định. 

Cụ thể: điểm a, khoản 1 Điều1 được 

điều chỉnh lại thành: Nghị quyết này 

quy định một sô nội dung và mức hỗ 

trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân 

sách trung ương để thực hiện một số 

nội dung, công việc thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum; 
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Nội dung thẩm định Nội dung tiếp thu, giải trình 

giao Hội đồng nhân dân tỉnh quy định để biên tập lại phạm vi điều chỉnh của dự thảo tại 

điểm a, khoản 1 Điều 1 đảm bảo đầy đủ, bao quát tất cả các quan hệ mà dự thảo dự kiến 

tác động đến. Trên cơ sở đó, chỉnh lý, bổ sung các nội dung khác có liên quan trong dự 

thảo(1). 

2. Theo quan điểm của cơ quan thẩm định, cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, biên tập 

lại điểm b, khoản 1 Điều 1 dự thảo theo hướng sau đây để đảm bảo tính chính xác với 

phạm vi điều chỉnh và nội dung của dự thảo: “Các khoản tài trợ, viện trợ được thực 

hiện trên địa bàn tỉnh và thuộc ngân sách nhà nước mà nhà tài trợ hoặc đại diện có 

thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính chưa có thỏa thuận về nội dung, mức chi 

thì áp dụng theo nội dung, mức hỗ trợ cụ thể quy định tại Nghị quyết này và nội dung, 

mức chi quy định tại Thông tư số 53/2022/TT-BTC…”. 

Thống nhất tiếp thu và hoàn chỉnh lại 

theo nội dung thẩm định 

3. Điểm c, khoản 1 Điều 1 dự thảo quy định: “Đối với các nội dung thuộc Chương 

trình thực hiện trên địa bàn tỉnh có lồng ghép nguồn vốn sự nghiệp từ nguồn ngân sách 

trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác được áp 

dụng quy định tại Nghị quyết này theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 27/2022/NĐ-

CP (trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này). Các địa phương chủ động bố trí 

kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách địa phương để cùng với kinh phí ngân sách 

trung ương hỗ trợ thực hiện có hiệu quả các nội dung thành phần, nội dung của 

Chương trình trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 263/QĐ-TTg, Điều 7 và 

Điều 8 Mục 2 Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg”.  

Sở Tư pháp nhận thấy, Thông tư số 53/2022/TT-BTC chỉ giao Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh quy định một số nội dung, mức hỗ trợ cụ thể để thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 mà không giao Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh quy định toàn bộ nội dung, mức hỗ trợ cụ thể thực hiện 

c) Đối với các nội dung thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới thực hiện trên địa 

bàn tỉnh có lồng ghép nguồn vốn sự 

nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương, 

ngân sách địa phương và các nguồn 

vốn huy động hợp pháp khác được áp 

dụng quy định tại Thông tư số 

53/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và 

Nghị quyết này theo quy định tại Điều 

10 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (trừ 

trường hợp quy định tại điểm d khoản 

                                           
(1) Tên gọi (trích yếu) của dự thảo; tên của Điều 2 dự thảo; nội dung hỗ trợ dự kiến tại khoản 7 Điều 2… 
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Nội dung thẩm định Nội dung tiếp thu, giải trình 

Chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, đối với các nội dung thuộc 

Chương trình nông thôn mới nhưng nội dung, mức hỗ trợ cụ thể không được quy định 

trong dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ không thực hiện được. 

Từ vấn đề nêu trên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, biên tập lại 

điểm c, khoản 1 Điều 1 dự thảo để thể hiện rõ việc áp dụng quy định tại Nghị quyết 

này chỉ được thực hiện đối với một số nội dung, mức hỗ trợ cụ thể thực hiện Chương 

trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh mà không phải là toàn bộ nội dung, mức hỗ trợ 

của Chương trình nông thôn mới. Ngoài ra, cơ quan chủ trì soạn thảo cần tham mưu 

quy định cụ thể “Chương trình” được dự kiến tại điểm c khoản 1 Điều 1 vì chỉ quy 

định chung “Chương trình” là chưa cụ thể (thuộc 01 trong 03 Chương trình mục tiêu 

quốc gia? các Chương trình mục tiêu quốc gia? Chương trình khác?).  

này). Các đơn vị, địa phương chủ động 

bố trí kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách địa phương theo phân cấp để cùng 

với kinh phí ngân sách trung ương hỗ 

trợ thực hiện có hiệu quả các nội dung 

thành phần, nội dung của Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn theo quy định tại 

Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 

tháng 02 năm 2022  của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025; Điều 7 và 

Điều 8 Mục 2 Quyết định số 

07/2022/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 

2022 của Thủ tướng Chính phủ Quy 

định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách trung ương và 

tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa 

phương thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021 - 2025. 

4. Khoản 2 Điều 7; Điều 8; Điều 9; khoản 2, Điều 10; khoản 3 Điều 11; Điều 12; điểm 

a, khoản 2 Điều 20; điểm d, khoản 2 Điều 26; khoản 2 Điều 29; khoản 3 Điều 30; Điều 

31; điểm b, khoản 2 Điều 32; điểm b, khoản 2 Điều 34; khoản 1 Điều 39; điểm c, 

khoản 2 Điều 40; khoản 4 Điều 42; khoản 7 Điều 45 Thông tư số 53/2022/TT-BTC chỉ 

giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức hỗ trợ cụ thể đối với nội dung đã được 

Thống nhất tiếp thu và chỉnh sửa theo 

nội dung thẩm định. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=263/Q%C4%90-TTg&match=True&area=2&lan=1
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Nội dung thẩm định Nội dung tiếp thu, giải trình 

cơ quan có thẩm quyền ở trung ương quy định. Tuy nhiên, ngoài việc tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cụ thể, cơ quan 

chủ trì soạn thảo dự kiến tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

quy định nội dung hỗ trợ; quy định việc chi mua sắm, sửa chữa; chi hỗ trợ phát 

triển; mức chi... (khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5; khoản 6; khoản 8…Điều 2 dự 

thảo). Việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội 

dung hỗ trợ, nội dung chi khi không được giao quy định là không phù hợp với quy định 

tại khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.  

Sở Tư pháp cũng nhận thấy, với quy định mức hỗ trợ chung như dự thảo sẽ rất 

khó triển khai thực hiện trên thực tế. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên 

cứu, căn cứ nội dung hỗ trợ đã được cơ quan có thẩm quyền ở trung ương quy định để 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định 

mức hỗ trợ cụ thể cho từng nội dung.  

Ví dụ: Mức hỗ trợ phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ 

gia đình, thôn được dự kiến tại khoản 2 Điều 2 dự thảo, cơ quan chủ trì soạn thảo căn 

cứ vào các nội dung được quy định tại Điều 8 Thông tư 05/2022/TT-BNNPTNT để 

tham mưu mức hỗ trợ cho từng nội dung cụ thể. 

5. Tại gạch đầu dòng (-) thứ nhất, khoản 2 Điều 2 dự thảo dự kiến: “Chi mua sắm, sửa 

chữa, thay thế thiết bị hư hỏng của đài truyền thanh xã: Hỗ trợ 95% tổng mức đầu tư 

hoặc dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt đối với xã thuộc xã đặc biệt khó 

khăn…”. Qua rà soát, đối chiếu các văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao 

hơn được cơ quan chủ trì soạn thảo sử dụng làm căn cứ ban hành văn bản, Sở Tư pháp 

chưa thấy quy định về “xã thuộc xã đặc biệt khó khăn”. Bên cạnh đó, việc quy định “xã 

thuộc xã đặc biệt khó khăn” cũng chưa phù hợp với quy định về đơn vị hành chính tại 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Vì vậy, đề nghị 

Thống nhất tiếp thu và chỉnh sửa theo 

nội dung thẩm định. 

Riêng đối với nội dung quy định mức 

hỗ trợ nhằm tăng cường vật chất cho hệ 

thống thông tin và truyền thông cơ sở 

(mua sắm, sửa chữa, thay thế thiết bị 

hư hỏng của đài truyền thanh xã, 

phương tiện sản xuất các sản phẩm 

thông tin, tuyên truyền...). Đơn vị đã 
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Nội dung thẩm định Nội dung tiếp thu, giải trình 

cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình, làm rõ đối với việc tham mưu quy định mức hỗ trợ 

đối với “xã thuộc xã đặc biệt khó khăn” trên địa bàn tỉnh. Trường hợp không có cơ sở 

pháp lý để tham mưu quy định về “xã thuộc xã đặc biệt khó khăn”, đề nghị cơ quan 

chủ trì soạn thảo rà soát lại toàn bộ dự thảo để loại bỏ quy định này. 

Liên quan đến việc quy định mức hỗ trợ nhằm tăng cường vật chất cho hệ thống 

thông tin và truyền thông cơ sở (mua sắm, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng của đài 

truyền thanh xã, phương tiện sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên truyền...) được 

quy định tại khoản 2 Điều 2 dự thảo, Sở Tư pháp nhận thấy hiện nay, Sở Thông tin và 

Truyền thông đang xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ, mức chi cho tiểu dự án 

Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2025. Vì vậy, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối 

hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông để xây dựng mức hỗ trợ nhằm tăng 

cường vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phù hợp với mức hỗ trợ cho tiểu dự án Giảm 

nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025. 

phối hợp với Sở Thông tin và truyền 

thông và nội dugn quy định tại Nghị 

quyết này là hoàn toàn phù hợp; đồng 

thời Sở Thông tin và truyền thông cũng 

đã thống nhất nội dung thôgn qua Nghị 

quyết. 

6. Gạch đầu dòng (-) thứ hai, khoản 2 Điều 2 dự thảo dự kiến mức hỗ trợ đối với mua 

sắm, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng của phương tiện sản xuất các sản phẩm thông 

tin, tuyên truyền cho cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện là 70% kinh phí thực 

hiện được phê duyệt đối với các huyện, thành phố miền núi, 50% kinh phí thực hiện 

mô hình được phê duyệt đối với các huyện, thành phố còn lại trong phạm vi dự toán 

được cấp có thẩm quyền giao. Sở Tư pháp nhận thấy, ở thời điểm hiện tại, đơn vị hành 

chính cấp huyện của tỉnh Kon Tum bao gồm 01 thành phố thuộc tỉnh và 09 huyện. Như 

vậy, với việc cơ quan chủ trì soạn thảo quy định đồng thời thành phố miền núi và thành 

phố còn lại (có nghĩa không phải thành phố miền núi) là chưa phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, đối với việc xác định huyện, thành phố miền núi 

Thống nhất tiếp thu và chỉnh sửa theo 

nội dung thẩm định, cụ thể: “huyện, 

miền núi và thành phố Kon Tum; các 

huyện còn lại” 
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và huyện, thành phố còn lại, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ các quy định hiện 

hành của pháp luật để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

quy định đảm bảo tính minh bạch, khả thi, thống nhất. 

Tương tự, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát toàn bộ nội dung khác tại 

Điều 2 dự thảo quy định liên quan đến huyện, thành phố miền núi và huyện, thành phố 

còn lại để xem xét, chỉnh lý. 

7. Khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị quyết quy định: “Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 

ngày ký ban hành(2)”. Theo quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 Điều 1 Luật sửa đổi, 

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

phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu lực kể từ 

ngày thông qua hoặc ký ban hành. Dự thảo Nghị quyết đã được Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh quyết định việc xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn. Vì vậy, 

đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ quy định nêu trên và quy định tại khoản 1 

Điều 38, Điều 74 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thời điểm có hiệu lực của văn bản cho phù hợp, 

đúng quy định(3).  

Thống nhất tiếp thu và chỉnh sửa theo 

nội dung thẩm định. 

8. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày tên của Điều, tên của khoản theo đúng 

quy định tại điểm c, điểm d, khoản 5 Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được 

sửa đổi, bổ sung tại điểm i, khoản 1 Điều 2 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP)(4). 

Thống nhất tiếp thu và chỉnh sửa theo 

nội dung thẩm định. 

                                           
(2) Theo quy định tại khoản 5 Điều 85, khoản 1 Điều 86 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 thì Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết, đề án, báo 

cáo... và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân do Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc chủ tọa kỳ họp ký chứng thực. 
(3)  Theo quan điểm của Sở Tư pháp, khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị quyết có thể được biên tập lại theo hướng sau: “Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 

…”. 
(4) Từ Điều, số thứ tự và tên của điều được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ đứng, đậm; nếu khoản có tên, số thứ tự và tên của khoản được trình bày bằng chữ in thường, kiểu 

chữ đứng. 
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9. Về kỹ thuật viện dẫn văn bản, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ quy định tại 

khoản 1 Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 

Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) để trình bày đúng(5). 

10. Tại khoản 2, khoản 10, khoản 11, khoản 12 Điều 2 dự thảo, đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo căn cứ nội dung của văn bản để trình bày bố cục của văn bản đảm bảo theo 

đúng quy định tại khoản 1 Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP(6) 

 

                                           
(5) Khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan, phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm thông qua hoặc ký ban hành văn bản; tên cơ quan, người có 

thẩm quyền ban hành văn bản và tên gọi văn bản. Trong lần viện dẫn tiếp theo, đối với luật, pháp lệnh, ghi đầy đủ tên loại văn bản, tên gọi của văn bản; đối với các văn bản khác, ghi 

tên loại, số, ký hiệu của văn bản đó. 

(6) Dự thảo được bố cục là điều, khoản, điểm. 
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