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UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               Kon Tum, ngày      tháng      năm  

 
BÁO CÁO 

V/v Tổng hợp, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị; ý kiến thẩm 

định của Hội đồng tư vấn thẩm định 

 
 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015; Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông báo nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 2 Hội 

đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026(1), Sở Tư pháp đã chủ trì, phối 

hợp các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Kon Tum: “Quy định về mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. Dự thảo đã được gửi lấy ý kiến các 

sở, ngành có liên quan(2); Hội đồng tư vấn thẩm định đã họp thẩm định dự thảo(3). 

Về cơ bản, các ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị; ý kiến thẩm định nhất trí 

với nội dung dự thảo do Sở Tư pháp xây dựng. Bên cạnh đó, còn có một số ý kiến 

đề nghị bổ sung, chỉnh lý, Sở Tư pháp tổng hợp, giải trình như sau: 

1. Hội đồng tư vấn thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi 

tiền đi lại, tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ (để tính vào chi phí hoạt động của doanh 

nghiệp) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội 

nghị để thống nhất với quy định Bộ trưởng Bộ Tài chính; tạo thuận lợi cho các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tính các khoản chi phí hoạt động hợp lý, hợp lệ khi 

tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật(4).  

Sở Tư pháp nhận thấy, dự kiến quy định như dự thảo không trái pháp luật. 

Tuy nhiên, để khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, cơ quan chủ trì soạn 

thảo đã tiếp thu ý kiến của Hội đồng tư vấn thẩm định. Theo đó, mức chi tiền đi lại, 

tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ (để tính vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp) thực 

hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC.  

                                           
1 Thông báo số 35/TB-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 
2 Công văn số 1640/STP-XDKTr&TDTHPL ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Sở Tư pháp  
3 Hội đồng tư vấn thẩm định được thành lập theo Quyết định số 101/QĐ-STP ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Sở Tư 

pháp. 
4 Dự thảo dự kiến mức chi này theo quy định tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh và 

các văn bản sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND 
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2. Ý kiến của Hội đồng tư vấn thẩm định; Ý gia của một số cơ quan đề nghị 

sử dụng Tờ trình ban hành theo đúng mẫu 03, Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị 

định số 154/2020/NĐ-CP; chỉnh sửa lại căn cứ ban hành văn bản; sửa lỗi kỹ thuật 

trong dự thảo. 

Tiếp thu toàn bộ các ý kiến này, Sở Tư pháp đã xây dựng Tờ trình đề nghị 

ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng mẫu 03, Phụ lục V ban hành kèm 

theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP; tổ chức rà soát, chỉnh sửa lỗi kỹ thuật của các 

văn bản trong hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết.   

3. Một số ý kiến của tham gia; ý kiến của Hội đồng tư vấn thẩm định đề nghị 

khi viện dẫn tới văn bản có giá trị pháp lý cao hơn (kể cả viện dẫn lần thứ 2) phải 

ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản, ngày, tháng, năm ban hành văn 

bản, tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và tên gọi văn bản. 

Sở Tư pháp nhận thấy, theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản văn bản quy phạm 

pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP) thì khi viện dẫn lần đầu phải ghi như trên. Tuy nhiên, trong lần 

viện dẫn tiếp theo đối với luật, pháp lệnh, ghi đầy đủ tên loại văn bản, tên gọi văn 

bản; đối với văn bản khác, ghi tên loại, số, ký hiệu của văn bản. Đối chiếu với việc 

viện dẫn văn bản trong dự thảo Nghị quyết, Sở Tư pháp đã thực hiện đúng quy 

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

theo khoản 16 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). Vì vậy, đề nghị giữ nguyên 

như dự thảo.   

Trên đây là Báo cáo tổng hợp, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, 

đơn vị; ý kiến thẩm định của Hội đồng tư vấn thẩm định đối với dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum: “Quy định về mức chi phục vụ hoạt 

động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. 

Kính báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu VT-XD, KTr&TDTHPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Y Hòa 
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