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UBND TỈNH KON TUM
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 116/BC-STP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 07 tháng 5

năm 2020

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 1534/STC-QLNS ngày
28/4/2020 của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum đề nghị thẩm định dự thảo Nghị
quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: “Sửa đổi, bổ sung điểm 2.1 khoản 2 Điều 1
Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số
đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện 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
Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 6 Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày
12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi,
chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, huyện thực hiện, HĐND tỉnh Kon
Tum đã ban hành Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014
để quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng
do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện áp dụng trên địa bàn
tỉnh.
Hiện nay, một số văn bản được Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND viện
dẫn đã hết hiệu lực thi hành. Vì vậy, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan
liên quan xây dựng, tham mưu UBND tỉnh xây dựng, trình HĐND tỉnh sửa đổi,
bổ sung Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND là đúng thẩm quyền, phù hợp với
quy định của pháp luật.
2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Sở Tư pháp nhận thấy phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo
Nghị quyết đã bao quát, phù hợp với các nội dung khác có trong dự thảo.
3. Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo trong hệ
thống pháp luật.
Dự thảo Nghị quyết không đặt ra các quy định trái với văn bản có giá trị
pháp lý cao hơn, thống nhất với các quy định khác do HĐND tỉnh đã ban hành.
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4. Ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày 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 sửa đổi, bổ sung văn bản quy
phạm pháp luật quy định tại Chương V, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày
14/5/2016 của Chính phủ và Mẫu số 36, 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 quy định
tại Điều 79 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Mẫu số 36, Phụ lục I ban hành kèm
theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP để trình bày đúng. Cụ thể: Tên Điều 1 dự
thảo biên tập lại như sau: “Sửa đổi, bổ sung...thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon
Tum, như sau”; Nội dung sửa đổi, bổ sung đề nghị để trong dấu ngoặc kép (“”).
5. Trình tự, thủ tục xây dựng văn bản
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã chủ trì, phối hợp tổ chức lấy ý kiến của các
cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định tại Điều 120 của Luật ban hành văn
bản quy phạm pháp luật năm 2015.
6. Điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh
Sở Tư pháp nhận thấy dự thảo Nghị quyết đủ điều kiện trình UBND tỉnh
xem xét, trình HĐND tỉnh sau khi được điều chỉnh một số vấn đề được nêu
trong Báo cáo thẩm định này.
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 UBND tỉnh xem xét, đồng thời gửi báo cáo
giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý tới Sở Tư pháp để
theo dõi theo quy định tại Điều 130, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
năm 2015. Hồ sơ trình UBND tỉnh đề nghị thực hiện theo Điều 122, Luật ban
hành văn bản quy phạm pháp luật.
Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị
quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: “Sửa đổi, bổ sung điểm 2.1 khoản 2 Điều 1
Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số
đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa
bàn tỉnh Kon Tum”. Kính gửi Sở Tài chính theo đề nghị./.
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