
 

 

Phụ lục 

BÁO CÁO  

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA SỞ TƯ PHÁP  

(TẠI BÁO CÁO SỐ 320/BC-STP NGÀY 24/10/2020) VÀ Ý KIẾN CỦA 

CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ HỒ SƠ DỰ 

THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH 

MỨC  

PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

GIAI ĐOẠN 2021-2025 TỈNH KON TUM  

(Kèm theo Công văn số            /SKHĐT-TH ngày       tháng        năm 2020  của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

I. Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp (tại Báo cáo số 320/BC-STP 

ngày 24/10/2020) và ý kiến tiếp thu, giải trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

  

1. Đối tượng áp dụng được dự kiến tại gạch đầu dòng (-) thứ nhất Điều 2 

dự thảo Nghị quyết đề nghị biên tập lại như sau để đảm bảo tính thống nhất với 

các quy định khác trong dự thảo, phù hợp với quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật 

Đầu tư công: “Các sở, ban, ngành và các đơn vị khác thuộc tỉnh; các huyện, 

thành phố và các đơn vị khác sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà 

nước tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là các sở, ban, ngành, địa phương)”. Tương 

tự, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các điều khác trong dự thảo để đảm 

bảo việc sử dụng từ ngữ được thống nhất. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu và điều chỉnh lại dự thảo 

2. Sở Tư pháp nhận thấy dự thảo mới quy định về nguyên tắc chung phân 

bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 áp dụng đối 

với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh mà chưa quy định về nguyên tắc cụ thể để phân 

bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 áp dụng đối 

với các cơ quan, đơn vị này. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên 

cứu, bổ sung để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định. 

- Nội dung này, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin giải trình như sau: Tại Quyết 

định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020, Chính phủ không quy định 

chi tiết, cụ thể các tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển cho các 

ngành, lĩnh vực. Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng không có cơ sở để xây 

dựng các tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển cho các ngành, lĩnh 

vực. Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển cho các ngành, lĩnh vực tuân thủ theo 

các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên của Nghị quyết. 

3. Điều 4 dự thảo có tiêu đề là: “Nguyên tắc chung phân bổ vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025”. Tuy nhiên, khoản 2 

Điều 4 dự thảo còn quy định về nguyên tắc cụ thể phân bổ vốn đầu tư công 
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nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 áp dụng đối với các huyện, 

thành phố. Như vậy, nội dung tại khoản 2 Điều 4 dự thảo không phù hợp với 

tiêu đề của Điều 4. Do nội dung tại khoản 2 Điều 4 dự thảo không phù hợp với 

tiêu đề của Điều 4 nên đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, biên tập lại để 

đảm bảo nội dung của Điều 4 thống nhất với tiêu đề của Điều. Tương tự, khoản 

3 Điều 7 dự thảo Nghị quyết không phù hợp với tiêu đề của Điều 7. Bên cạnh 

đó, quy định chuyển tiếp tại khoản 3 Điều 7 chưa cụ thể, chưa rõ chuyển tiếp 

quy định nào trong các quy định trước đây. Trong trường hợp cần có quy định 

chuyển tiếp, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đưa khoản 3 Điều 7 dự thảo về 

Điều 9 dự thảo đồng thời tham mưu quy định cụ thể nội dung cần chuyển tiếp.

  

- Nội dung này, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin giải trình như sau: Vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 bao gồm vốn đầu tư phát 

triển nguồn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý và vốn đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách nhà nước do các huyện, thành phố quản lý. Tại khoản 2, Điều 

4, dự thảo quy định về nguyên tắc cụ thể phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 

sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 áp dụng đối với các huyện, thành phố nhằm 

mục đích là ngoài việc áp dụng theo các nguyên tắc chung phân bổ kế hoạch vốn 

đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 như cấp tỉnh, 

các huyện, thành phố còn phải thực hiện thêm một số nguyên tắc riêng. Tuy 

nhiên, để ngắn ngọn, súc tích hơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã biên tập lại kết cấu 

các khoản để phù hợp với tiêu đề của Điều 4.  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư xin tiếp thu và điều chỉnh tiêu đề tại khoản 3 

Điều 7. Tuy nhiên, xin phép không tách khoản 1, Điều 7 thành 1 điều riêng vì 

Quy định chuyển tiếp chỉ áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách 

trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương quy định tại Điều 8 của Dự thảo 

Nghị quyết và được thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 ngày 8 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội. 

4. Điểm 4 khoản 3 Điều 5 dự thảo Nghị quyết quy định về tiêu chí đơn vị 

hành chính gồm: “...số xã đặc biệt khó khăn; số thôn, tổ dân phố (gọi chung là 

thôn) của từng huyện, thành phố”. Sở Tư pháp nhận thấy, thực tế trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum hiện nay, ngoài thôn, tổ dân phố còn có làng (tương đương thôn, 

tổ dân phố). Vì vậy, đề nghị bổ sung tiêu chí về đơn vị hành chính như sau: 

“...số xã đặc biệt khó khăn; số thôn, làng, tổ dân phố (gọi chung là thôn) của 

từng huyện, thành phố”.  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu và chỉnh sửa lại dự thảo 

5. 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 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 quy định tại 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 
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đúng. Cụ thể, cơ quan chủ trì soạn thảo sử dụng số Ảrập (1, 2..) để đánh thứ tự 

các khoản trong Điều; sử dụng chữ cái tiếng Việt (a, b...) để đánh thứ tự các 

điểm trong khoản; mỗi điểm trong bố cục của văn bản chỉ được thể hiện một ý 

và phải được trình bày trong một câu hoàn chỉnh hoặc một đoạn, không sử dụng 

các ký hiệu khác để thể hiện các ý trong một điểm...  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu và chỉnh sửa lại dự thảo 

II. Ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Đến hết thời hạn lấy ý kiến (ngày 30/10/2020), có 10/18 đồng chí tham 

gia ý kiến, bao gồm Giám đốc các: Sở Giao thông Vận tải; Sở Giáo dục và Đào 

tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ; Sở Nội vụ; Sở Y tế; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Xây dựng; Chánh Thanh tra tỉnh và Trưởng Ban 

Dân tộc. Trong đó, 10/10 đồng chí thống nhất với dự thảo./. 
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