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

TẠI BÁO CÁO THẨM ĐỊNH SỐ 270/BC-STP NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2022 

(Kèm theo văn bản số          /SKHĐT-KT ngày     tháng     năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

TT Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp Giải trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1 Ý kiến tại điểm 2.2 mục 2 của Báo cáo số 270/BC-STP 

Điều 2 dự thảo Quy định ban hành kèm theo dự kiến đối tượng áp dụng của 
dự thảo “...các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động lồng 
ghép trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia...”. Sở Tư pháp 

nhận thấy, đối tượng áp dụng được dự kiến như trên là chưa rõ ràng, chưa đầy 

đủ, do chưa rõ lồng ghép vấn đề, nội dung gì. …. Đề nghị bổ sung để đảm 
bảo đầy đủ, bao quát hết đối tượng áp dụng của Quy định dự kiến ban hành. 

Tiếp thu. Đã bổ sung cụm từ “tham gia 
hoặc…” trước cụm từ “hoặc có liên quan 

đến hoạt động….”  

2 Ý kiến tại điểm 3.1 của Báo cáo số 270/BC-STP 

Xem xét, bổ sung đối tượng áp dụng của dự thảo Quy định với lý do đã được 
trình bày tại điểm 2.2 mục 2 Báo cáo này  

Đã tiếp thu như tại mục 1 của Phụ lục 

3 Ý kiến tại điểm 3.2 Báo cáo số 270/BC-STP 

Một trong những nguyên tắc lồng ghép các nguồn vốn được dự kiến tại khoản 

2 Điều 3 dự thảo là: “...tăng cường trao quyền, phân cấp...”. Đề nghị bỏ thuật 
ngữ “trao quyền” do chưa thấy văn bản quy phạm pháp luật quy định về “trao 
quyền”. Trường hợp sử dụng đề nghị giải thích cụ thể.  

 

Thuật ngữ “trao quyền” được đề cập tại 
khoản 3 Điều 4 Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 
2022 của Chính phủ quy định cơ chế 
quản lý, tổ chức thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia là “Đẩy mạnh 
phân cấp, trao quyền cho địa 

phương….”. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu 



TT Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp Giải trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tư đề xuất giữ nguyên như dự thảo. 

4 Ý kiến tại điểm 3.3 Báo cáo số 270/BC-STP 

Điều 6 dự thảo Quy định có tên gọi: “Lĩnh vực ưu tiên thực hiện việc lồng 
ghép”. Tuy nhiên, khoản 1 Điều 6 còn quy định về danh mục dự án, tỷ lệ dự 

án thực hiện đầu tư theo cơ chế đặc thù. Như vậy, quy định trên không phù 
hợp với tên gọi của Điều 6. Đề nghị xem xét, loại bỏ. 

 

Dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ 

chế đặc thù nhằm tạo sự chủ động tham 
gia của người dân trong thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia, là một 
trong các nguyên tắc quan trọng được 

quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 
số số 27/2022/NĐ-CP. Do đó, bổ sung 

cụm từ “…trên các lĩnh vực” sau đoạn 
“Các dự án đầu tư xây dựng thực hiện 

theo cơ chế đặc thù …” để cụ thể hóa 
Nghị định số số 27/2022/NĐ-CP, đồng 
thời đảm bảo về tên gọi, nội dung của 

Điều 6. 

5 Ý kiến tại điểm 3.4 Báo cáo số 270/BC-STP 

Bỏ khoản 4 Điều 8 dự thảo Quy định. Lý do: Theo quy định tại điểm d khoản 
1 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, mẫu hồ sơ, phương thức, trình tự 
thủ tục lựa chọn dự án, nội dung hỗ trợ được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy 

định 

 

Việc quy định không mâu thuẫn với 

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP nhưng có 
tác dụng như là hướng dẫn cho các cơ 
quan có liên quan trong quá trình thực 

hiện. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề 
xuất giữ nguyên như dự thảo. 

6 Ý kiến tại điểm 3.5 Báo cáo số 270/BC-STP 

Xem xét lại chú thích (nội dung in đậm) sau tại khoản 2 Điều 9 dự thảo Quy 

Tiếp thu. Đã loại bỏ phần giải thích 
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định vì không rõ nghĩa: “Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, danh mục dự 
án (nội dung hoạt động, sau đây gọi chung là dự án)”. 

7 Ý kiến tại điểm 3.6 Báo cáo số 270/BC-STP 

Khoản 5 Điều 9 quy định: “Căn cứ kế hoạch lồng ghép được Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt tại khoản Điều này, Ủy ban nhân dân cấp huyện...”. Sở Tư 
pháp nhận thấy khoản 2 Điều 9 không quy định việc Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt kế hoạch lồng ghép. Khoản 2 Điều 9 quy định Ủy ban nhân dân 
tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân cấp huyện, các sở, ban, ngành tổ chức rà soát nội 

dung của từng dự án thuộc phạm vi quản lý có cùng mục tiêu, nội dung để 
xác định việc  lồng ghép. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, 

biên tập lại khoản 2, khoản 5 Điều 9 để đảm bảo tính thống nhất giữa các quy 
định 

Tiếp thu. Đã bổ sung cụm từ “…và trình 
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.” vào tại 

khoản 2 Điều 9 

8 Ý kiến tại điểm 3.7 Báo cáo số 270/BC-STP 

Đề nghị bỏ từ “đồng” tại khoản 3 Điều 11 vì không cần thiết. 

Tiếp thu. Đã bỏ từ “đồng”. 

9 Ý kiến tại điểm 3.8 Báo cáo số 270/BC-STP 

Hiện nay, một số cơ quan trên địa bàn tỉnh cũng được cơ quan có thẩm quyền 

giao xây dựng các Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để 
thực hiện các nội dung, dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Vì vậy, để đảm bảo thống nhất về mức hỗ 
trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung, dự án thuộc các Chương 
trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối 

hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan 

Nội dung tại Điều 8 cơ bản đạt được sự 

thống nhất của các cơ quan có liên quan 

thông qua 03 lần lấy ý kiến 

(1955/SKHĐT-KT ngày 11 tháng 7 năm 

2022, Văn bản số 2114/SKHĐT-KT 

ngày 22 tháng 7 năm 2022 và Văn bản 

số 2315/SKHĐT-KT ngày 08 tháng 8 

năm 2022). Riêng nội dung tại khoản 2 
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được giao chủ quản thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 

- 2025 trên địa bàn tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc) 
nghiên cứu, xây dựng tỷ lệ huy động (hỗ trợ) vốn lồng ghép nguồn ngân sách 

nhà nước trong từng dự án (Điều 8) cho phù hợp, thống nhất, tránh tình trạng 
các mức hỗ trợ bị chồng chéo, mâu thuẫn sau khi các Nghị quyết được thông 

qua và có hiệu lực thi hành.  

Tỷ lệ hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước đối với các dự án (Điều 8 dự thảo), đề 
nghị cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ thực tế của địa phương, khả năng cân 

đối nguồn vốn để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 
tỉnh xem xét, quyết định (Sở Tư pháp không thẩm định tỷ lệ hỗ trợ vốn thực 

hiện các dự án).  

đã được điều chỉnh từ thành “Tỷ lệ hỗ 

trợ (%) vốn từ ngân sách nhà nước đối 

với dự án đầu tư xây dựng thực hiện 

theo cơ chế đặc thù, được thực hiện theo 

quy định của pháp luật hiện hành có liên 

quan” theo góp ý của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (Tại Văn bản số 

2312/SNN-NTM Ngày 10 tháng 8 năm 

2022). 

10 Ý kiến tại điểm 4 Báo cáo số 270/BC-STP 

Đề nghị xây dựng bố cục các Điều, khoản trong dự thảo Quy định theo quy 

định tại khoản 5 Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.  

Qua rà soát, dự thảo đã đảm bảo theo 

khoản 5 Điều 62 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP 
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