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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 

Thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum nhận được Công văn số 1530/SNN-QLXDCT, 

ngày 29/8/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Tư 

pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: "quy định mức 

chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông 

thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nước ô nhiễm 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum". Sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị quyết và các văn 

bản pháp luật có liên quan, căn cứ Điều 121 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015; Điều 52 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; Sở Tư pháp báo cáo thẩm định như sau: 

1. Thẩm quyền ban hành 

Điều 6c Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ 

Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (được bổ 

sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 

2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-

BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng 

kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2016 - 2020) giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh quy định mức chi cụ thể cho công tác th o d i, đánh giá bộ chỉ số 

nước sạch và vệ sinh môi trư ng nông thôn  kiểm tra, đánh giá chất lượng nước 

tại hộ gia đình v ng nguồn nước bị ô nhi m.  

Căn cứ quy định trên, ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản 

số 1244/UBND-KTTH ngày 27/5/2019 về triển khai thực hiện Thông báo số 

27/TB-HĐND ngày 22/5/2019 của Thư ng trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

Nghị quyết quy định mức chi công tác th o d i, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và 

vệ sinh môi trư ng nông thôn  kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia 

đình v ng nước ô nhi m trên địa bàn tỉnh Kon Tum (từ nguồn kinh phí sự 

nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôn thôn mới giai 

đoạn 2016-2020) là ph  hợp với quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-43-2017-tt-btc-quan-ly-su-dung-kinh-phi-su-nghiep-xay-dung-nong-thon-moi-2016-2020-324553.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-40-2017-tt-btc-cong-tac-phi-chi-hoi-nghi-doi-voi-co-quan-nha-nuoc-su-nghiep-cong-lap-327960.aspx
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2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

2.1. Phạm vi điều chỉnh: Th o quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC; 

Thông tư số 08/2019/TT-BTC thì nội dung chi, mức chi công tác th o d i, đánh 

giá bộ chỉ số nước sạch nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia 

đình v ng nước ô nhi m từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020 là để thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 

2020. Tuy nhiên, Sở Tư pháp nhận thấy tên gọi (trích yếu) và phạm vi điều 

chỉnh của dự thảo Nghị quyết được dự kiến tại khoản 1 Điều 1 chưa thể hiện rõ 

điều này. Vì vậy, đề nghị cơ quan nghiên cứu chỉnh lý tên gọi (trích yếu), phạm 

vi điều chỉnh của dự thảo để thể hiện r  điều này. 

Th o quan điểm của cơ quan thẩm định, tên gọi (trích yếu) dự thảo có thể 

biên tập lại th o hướng sau
(1)
: “Quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ 

chỉ số nước sạch nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình 

vùng nước ô nhiễm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. Tương tự, khoản 1 

Điều 1 của dự thảo đề nghị chỉnh lại th o hướng trên. 

2.1. Đối tượng áp dụng: Do mức chi công tác th o d i, đánh giá bộ chỉ số 

nước sạch nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng 

nước ô nhi m để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sau đây viết tắt là 

Chương trình) nên đối tượng áp dụng cũng chỉ là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

cá nhân, hộ gia đình có liên quan đến công tác th o d i, đánh giá bộ chỉ số nước 

sạch nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình v ng nước ô 

nhi m để thực hiện Chương trình. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo 

xem xét lại đối tượng áp dụng được dự kiến tại khoản 2 Điều 1 dự thảo.  

Với lý do trên, khoản 2 Điều 1 dự thảo có thể biên tập lại như sau: “2. Đối 

tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan 

đến công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch nông thôn; kiểm tra, đánh 

giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nước ô nhiễm thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum”. 

3. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo trong hệ 

thống pháp luật. 

3.1. Đề nghị xem xét, chỉnh lý lại phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

với lý do đã được nêu tại mục 2 của Báo cáo này. 

3.2. Tại căn cứ pháp lý thứ 11 đề nghị biên tập lại như sau: "Thực hiện 

Quyết định 4826/QĐ-BNN-TCTL, ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông 

                                                
1
 Lưu ý, những nội dung được Sở Tư pháp biên tập lại trong Báo cáo thẩm định này chỉ có tính chất tham khảo 

đối với cơ quan chủ trì soạn thảo. 
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nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước 

sạch nông thôn và tài liệu hướng dẫn triển khai thực hiện". 

3.3. Th o quy định tại Điều 6c Thông tư số 43/2017/TT-BTC (được bổ 

sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC), Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh chỉ được giao quy định mức chi công tác th o d i, đánh giá bộ chỉ số nước 

sạch nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình v ng nước ô 

nhi m mà không được giao quy định nội dung chi cho công tác này. Vì vậy, đề 

nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét lại tiêu đề Điều 2 và tiêu đề khoản 1 

Điều 2 dự thảo. Bên cạnh đó, với cách biên tập như dự thảo mức chi của nhiều 

nội dung có sự trùng lắp không cần thiết như mức chi phụ cấp lưu trú, tiền thuê 

phòng ngủ, thanh toán tiền chi phí đi lại... Vì vậy, cần tách Điều 2 thành các 

Điều khác nhau để quy định mức chi chung, mức chi cho một số hoạt động có 

tính chất đặc thù của công tác th o d i, đánh giá bộ chỉ số nước sạch nông thôn; 

kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình v ng nước ô nhi m và nguồn 

kinh phí thực hiện. Có thể biên tập th o hướng sau: 

“Điều 2. Mức chi chung  

1. Chế độ công tác phí; chi tổ chức hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng:  

Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 

21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi 

tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, 

hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum và Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND 

ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Quy định chế độ công tác 

phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức 

các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

2. Thanh toán chi phí đi lại: 

3...” 

Điều 3. Mức chi cho một số hoạt động có tính chất đặc thù 

1. Chi công tác điều tra, thống kê; cập nhật, thống kê: 

a)... 

b)... 

... 

2. Chi xét nghiệm nước sinh hoạt 

a)... 

b)... 

...” 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-43-2017-tt-btc-quan-ly-su-dung-kinh-phi-su-nghiep-xay-dung-nong-thon-moi-2016-2020-324553.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-40-2017-tt-btc-cong-tac-phi-chi-hoi-nghi-doi-voi-co-quan-nha-nuoc-su-nghiep-cong-lap-327960.aspx
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3.4. Dự thảo Nghị quyết có viện dẫn tới Nghị quyết số 11/2017/NQ-

HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác 

phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức 

các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND đã được sửa đổi, 

bổ sung theo Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh. Vì vậy, khi quy định viện dẫn tới Nghị quyết số 11/2017/NQ-

HĐND còn cần quy định viện dẫn tới Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND. 

3.5. Đề nghị đưa khoản 3 Điều 2 dự thảo về Điều 3 dự thảo cho phù hợp. 

3.6. Đối với mức chi cho từng nội dung để thực hiện công tác theo dõi, 

đánh giá bộ chỉ số nước sạch nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại 

hộ gia đình v ng nước ô nhi m, đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp các cơ quan 

có liên quan, căn cứ các công việc cụ thể cần thực hiện, khả năng ngân sách của 

địa phương để xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định (Sở Tư pháp không thẩm định mức chi cho từng nội 

dung cụ thể). 

4. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản 

Sở Tư pháp nhận thấy dự thảo Nghị quyết chưa được trình bày đúng quy 

định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật được quy 

định tại Chương IV, V, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Mẫu số 16, Phụ lục I 

(ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP). Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ 

trì soạn thảo căn cứ Chương V, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Mẫu số 16, 

Phụ lục I (ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP) để trình bày đúng. 

Việc viện dẫn văn bản đề nghị thực hiện th o đúng quy định tại Điều 75 Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP.  

5. Trình tự, thủ tục xây dựng văn bản 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp tổ chức lấy ý 

kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan  phối hợp đăng tải trên cổng thông tin 

điện tử của tỉnh th o quy định tại Điều 119, Điều 120 của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2015.  

7. Điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh  

 Sở Tư pháp nhận thấy dự thảo Nghị quyết chỉ đủ điều kiện trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh x m xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh khi cơ quan chủ trì soạn 

thảo điều chỉnh lại một số nội dung được nêu trong Báo cáo này. Hồ sơ dự thảo 

Nghị quyết trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thực hiện th o Điều 122 Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo khi tiếp nhận báo cáo thẩm định thực 

hiện việc tiếp thu ý kiến thẩm định hoặc giải trình (trong trường hợp không tiếp 

tiếp thu ý kiến thẩm định). Khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh x m xét, đồng th i 

gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý tới Sở 
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Tư pháp để th o d i th o quy định tại Khoản 5, Điều 121 Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015. 

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo trong quá trình chỉnh lý, trình dự thảo 

phối hợp chặt chẽ cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về ngân sách để đảm bảo 

mức chi dự kiến phù hợp với quy định của pháp luật, khả năng cân đối và bố trí 

kinh phí hàng năm của địa phương.   

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Kính gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn th o đề nghị./.  
 

Nơi nhận:                                                                                    

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, XD&KTrVB/STP. 

   KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Minh Thắng 
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