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BÁO CÁO 

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

 

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 3861/STC-QLNS ngày 28/9/2021 của 

Sở Tài chính đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: 

“Về ban hành phân cấp ngân sách Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 - 2025” 

(sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị quyết). 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 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật), 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 (sau đây 

gọi tắt là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP), Sở Tư pháp báo cáo thẩm định như sau: 

1. Sự cần thiết ban hành 

Khoản 3 Điều 9 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 quy định: “Ngân sách 

địa phương được phân cấp nguồn thu bảo đảm chủ động thực hiện những nhiệm 

vụ chi được giao. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách ở địa phương phù hợp với phân cấp quản lý 

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và trình độ quản lý của mỗi cấp trên địa 

bàn”. Điểm c, điểm d khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 quy 

định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: “Quyết định việc phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa phương theo quy định 

tại khoản 3 Điều 9 của Luật này”, “Quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa 

ngân sách các cấp chính quyền địa phương đối với phần ngân sách địa phương 

được hưởng từ các khoản thu quy định tại khoản 2 Điều 37 của Luật này và các 

khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương”. Điểm a, khoản 9 Điều 

31 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh: “Lập và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định các nội 

dung quy định tại khoản 9 Điều 30 của Luật này”. 

Căn cứ các quy định nêu trên, việc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ 

quan có liên quan xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết: “Về ban hành phân cấp ngân sách Nhà 

nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 - 2025” là cần thiết và phù hợp với quy định tại 

khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Tuy nhiên, 

hiện nay, Sở Tư pháp chưa thấy văn bản Quốc hội quyết định thời kỳ ổn định ngân 
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sách cho giai đoạn tiếp theo (sau khi đã được kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách 

giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021). Vì vậy, đề nghị Sở Tài chính lưu ý tới ý 

kiến tham gia của Sở Tư pháp tại Công văn số 1320/STP-XD,KTr&TDTHPL ngày 

10/9/2021 để xác định giai đoạn phân cấp ngân sách NHà nước trên địa bàn tỉnh 

phù hợp, đúng quy định. 

2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

2.1. Phạm vi điều chỉnh 

Sở Tư pháp nhận thấy phạm vi điều chỉnh được thể hiện qua tên gọi dự thảo 

Nghị quyết chưa thống nhất với Điều 1 dự thảo Nghị quyết. Vì vậy, đề nghị cơ 

quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý để đảm bảo tính thống nhất giữa tên gọi dự thảo 

Nghị quyết và Điều 1. Theo quan điểm của Sở Tư pháp, tên gọi dự thảo Nghị 

quyết cần biên tập lại như sau: “Ban hành Quy định phân cấp ngân sách Nhà nước 

tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022- 2025”.  

2.2. Đối tượng áp dụng 

Cơ quan chủ trì soạn thảo dự kiến đối tượng áp dụng tại khoản 1 Điều 2 dự 

thảo là “Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố”. Tuy nhiên, cơ quan thẩm 

định nhận thấy, hiện nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum không có đơn vị hành chính 

cấp huyện là “thị xã”. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo loại bỏ quy định 

dự kiến nêu trên(1). 

3. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết với đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp hiến, tính hợp pháp, 

tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết với hệ thống pháp luật; sự phù hợp 

của nội dung dự thảo Nghị quyết với văn bản đã giao cho Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định chi tiết 

Về cơ bản, dự thảo Nghị quyết và Quy định dự kiến ban hành kèm theo 

không đặt ra các quy định trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của 

Nhà nước; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và không đặt ra các quy định trái với 

văn bản có giá trị pháp lý cao hơn, cơ bản thống nhất với văn bản đã giao cho Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo 

xem xét lại một số nội dung sau: 

3.2. Đối với dự thảo Nghị quyết  

3.2.1. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, chỉnh lý lại tên gọi của dự 

thảo Nghị quyết với lý do đã được cơ quan thẩm định trình bày tại điểm 2.1, mục 2 

của Báo cáo này. 

                                           
(1) Tương tự, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét lại quy định về đơn vị hành chính cấp huyện là “thị xã” được 

dự kiến tại một số điều khác trong dự thảo Quy định (khoản 5, khoản 6, khoản 8 Điều 3; điểm c, khoản 1 Điều 4; 

khoản 17 Điều 4...). 
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3.2.2. Việc đánh số thứ tự của dự thảo văn bản đề nghị cơ quan chủ trì soạn 

thảo thực hiện theo đúng quy định tại Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP(2). 

3.2.3. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại các văn bản quy phạm 

pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành Nghị 

quyết và bổ sung cho đầy đủ. Ví dụ: “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020”; “Thông tư số 

344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị 

trấn”; “Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước”… đồng thời, biên tập lại căn cứ 

ban hành văn bản thứ 4 như sau cho chính xác: “Căn cứ Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;”. 

3.3. Đối với dự thảo Quy định ban hành kèm theo 

3.3.1. Theo dự kiến tại gạch đầu dòng (-) thứ hai điểm c khoản 1 Điều 4, Hội 

đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu thuế 

tài nguyên thiên nhiên khác nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện 

trở lên. Việc dự kiến giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định là không phù hợp với 

điểm d khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước và khoản 2 Điều 11 Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật(3). Vì vậy, 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 cụ thể 

tỷ lệ phân chia nguồn thu thuế tài nguyên thiên nhiên khác nằm trên địa bàn từ 02 

đơn vị hành chính cấp huyện trở lên mà không giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định 

như dự kiến. Tương tự, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét lại quy định tại 

gạch đầu dòng (-) thứ hai khoản 18; gạch đầu dòng (-) thứ hai khoản 19 Điều 4. 

Cũng tại điểm c, địa bàn 02 huyện được giải thích là “hoặc huyện, thị xã 

hoặc huyện, thành phố hoặc thị xã, thành phố”. Theo quan điểm của Sở Tư pháp 

để đảm bảo ngắn, gọn, phù hợp với quy định về đơn vị hành chính của Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương và không cần giải thích, cơ quan chủ trì soạn thảo 

nên sử dụng thuật ngữ “đơn vị hành chính cấp huyện”. Bên cạnh đó, tại khoản 5 

Điều 3, thuật ngữ: “ngân sách huyện, thị xã, thành phố” đã được giải thích, gọi 

                                           
(2) Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm đánh số thứ tự của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để tạo thuận lợi 

cho việc theo dõi, tham gia ý kiến đối với dự thảo... Dự thảo 3 là dự thảo được gửi đến cơ quan thẩm định sau khi 

tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
3 Điểm d khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ phần trăm (%) 

phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải quyết định chi tiết. 

Việc Hội đồng nhân dân quy định Ủy ban nhân dân quyết định được hiểu là Hội đồng nhân ủy quyền việc quy định. 

Việc ủy quyền của Hội đồng nhân dân trong trường hợp này là không phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
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chung là “ngân sách cấp huyện” nên một số khoản thu, nhiệm vụ chi chỉ thuộc 

ngân sách huyện hoặc chỉ thuộc ngân sách thành phố, đề nghị cơ quan chủ trì soạn 

thảo không sử dụng thuật ngữ “cấp”(4). 

3.2.2. Theo quy định tại khoản 10 Điều 4 thì thu từ hoạt động xổ số kiến 

thiết: Ngân sách cấp tỉnh 100%. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 

15 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP; điểm i khoản 1 Điều 5 Thông tư số 

342/2016/TT-BTC, khoản thu ngân sách địa phương đựo hưởng 100% còn có 

nguồn thu từ “hoạt động xổ số điện toán”. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn 

thảo xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết 

định đối với khoản thu từ hoạt động xổ số điện toán trên địa bàn tỉnh. 

3.2.3. Tại khoản 11 Điều 4 dự thảo, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo biên 

tập lại như sau cho phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 217 Luật Doanh nghiệp 

năm 2020: “Các khoản thu hồi vốn của ngân sách địa phương đầu tư tại các tổ 

chức kinh tế; thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do Ủy ban nhân 

dân tỉnh đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập 

các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ…”. 

3.2.4. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét lại khoản 13 Điều 4 dự 

thảo để đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định tại điểm l khoản 1 Điều 15  

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP; điểm l khoản 1 Điều 5 Thông tư số 342/2016/TT-

BTC. Cụ thể, theo quy định tại điểm l khoản 1 Điều 15  Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP; điểm l khoản 1 Điều 5 Thông tư số 342/2016/TT-BTC, thu từ 

bán tài sản công, bao gồm cả thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với 

tài sản trên đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên dự thảo chưa quy định 

khoản thu từ bán tài sản công bao gồm tiền thu được từ “chuyển mục đích sử dụng 

đất”.  

3.3.5. Điểm d, khoản 1 Điều 39 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy 

định: “Trong phân cấp nhiệm vụ chi đối với thị xã, thành phố thuộc tỉnh phải có 

nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng các trường phổ thông công lập các cấp, điện chiếu 

sáng, cấp thoát nước, giao thông đô thị, vệ sinh đô thị và các công trình phúc lợi 

công cộng khác”. Tuy nhiên, khoản 1 Điều 9 dự thảo Quy định thể hiện nhiệm vụ 

chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp huyện (trong đó có ngân sách thành phố 

Kon Tum) bao gồm các công trình giáo dục là trung tâm giáo dục cộng đồng, trung 

tâm giáo dục thường xuyên, trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm 

non. Nói cách khác, ngân sách cấp huyện không được phân cấp nhiệm vụ chi đầu 

tư phát triển đối với công trình giáo dục là trường trung học phổ thông. Vì vậy, đề 

                                           
4 Cần quy định cụ thể: Ngân sách thành phố; ngân sách huyện...Ví dụ: Quy định tại dấu cộng (+) thứ nhất điểm a 

khoản 6 Điều 4; gạch đầu dòng (-) thứ 2 điểm b khoản 1 Điều 5 
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nghị cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ quy định nêu trên để tham mưu Ủy ban nhân 

dân trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phù hợp. 

3.3.6. Điều 10 Thông tư số 344/2016/TT-BTC quy định, căn cứ phân cấp 

quản lý kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của Nhà nước, các chính sách, chế độ 

về hoạt động của các cơ quan Nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức 

chính trị - xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã, khi phân cấp nhiệm 

vụ chi cho ngân sách xã, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét giao cho ngân sách 

xã thực hiện các nhiệm vụ chi. Tuy nhiên, qua rà soát, đối chiếu với nhiệm vụ chi 

của ngân sách cấp xã quy định tại Điều 10 Thông tư số 344/2016/TT-BTC, cơ 

quan thẩm định nhận thấy, một số nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã chưa được cơ 

quan chủ trì soạn thảo dự kiến quy định(5). Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải 

trình, làm rõ việc không tham mưu quy định các nhiệm vụ chi nêu trên. 

3.3.7. Điểm a, khoản 2 Điều 10 dự thảo có tên là: “Chi cho công tác dân 

quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội”. Tuy nhiên, nội dung của điểm a còn quy định 

về nhiệm vụ chi cho công tác nghĩa vụ quân sự, công an xã… Như vậy, giữa tên và 

nội dung của điểm a là chưa thống nhất. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý 

lại cho phù hợp. 

3.3.8. Về tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân 

sách các cấp ở địa phương, đề nghị Sở Tài chính căn cứ nguyên tắc phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương quy định tại Điều 39 

Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Điều 17 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, Điều 

7 Thông tư số 342/2016/TT-BTC và các quy định khác có liên quan 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 đối với tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp 

ngân sách). 

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 quy định tại 

Chương V, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại một số 

điều, khoản, điểm tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP) và Mẫu số 17. 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (ban hành Quy định/Quy chế...) của 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, cụ thể: 

                                           
(5) Ví dụ: Chi cho nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ (điểm d, khoản 2); chi cho hoạt động truyền thanh 

(điểm g, khoản 2); chi cho các hoạt động duy tu, bảo dưỡng các công trình phúc lợi, các công trình kết cấu hạ tầng, 

các công trình khác do xã quản lý; hỗ trợ khuyến khích phát triển hoạt động khuyến công (điểm k, khoản 2).  
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4.1. Đánh số trang văn bản đề nghị thực hiện theo đúng quy định tại Điều 76 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (trang của văn bản được đặt canh giữa theo chiều 

ngang trong phần lề trên của văn bản). 

4.2. Đề nghị trình bày số thứ tự các khoản theo quy định tại điểm d, khoản 5 

Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm i, khoản 

1 Điều 2 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 

4.3. Đề nghị trình bày các ý trong một điểm theo đúng quy định tại khoản 2 

Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (không sử dụng các ký hiệu khác để thể hiện 

các ý trong một điểm). Bên cạnh đó, thứ tự các điểm đề nghị sử dụng chữ cái tiếng 

Việt và lưu ý, trong bảng chữ cái tiếng Việt không có các chữ (f; j). 

4.4. Từ ngữ viết tắt trong văn bản đề nghị trình bày theo quy định tại khoản 

4 Điều 69 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

4.5. Về kỹ thuật viện dẫn văn bản, đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 

75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 

4.6. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo khi trình bày văn bản không sử dụng 

dấu ba chấm (…)(6) nhằm đảm bảo nội dung của văn bản được chính xác, rõ ràng, 

dễ hiểu, tránh việc có thể dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau. 

5. Trình tự, thủ tục xây dựng văn bản 

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên 

quan đối với dự thảo Nghị quyết(7). Tuy nhiên, cơ quan chủ trì soạn thảo chưa tổ 

chức việc đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 

theo quy định tại Điều 129 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 Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh sau khi cơ quan chủ trì soạn thảo 

điều chỉnh lại một số nội dung và thực hiện các đề nghị khác được nêu trong Báo 

cáo này. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thực hiện 

theo quy định tại Điều 122 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

(đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 37 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật).     

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

việc tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết hoặc giải 

trình (trong trường hợp không tiếp thu ý kiến thẩm định). Khi trình Ủy ban nhân 

                                           
(6) Ví dụ: Điểm i, khoản 2 Điều 8; điểm b, khoản 1 Điều 9… 
(7) Công văn số 3347/STC-QLNS ngày 23/8/2021 của Sở Tài chính.  
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dân tỉnh xem xét; đồng thời, gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo Nghị 

quyết đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp để theo dõi theo quy định tại Điều 121 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 36 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 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: “Về ban hành phân cấp ngân sách Nhà nước tỉnh Kon 

Tum giai đoạn 2022 - 2025”./. 
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