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BÁO CÁO 

Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của  

Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết  

 
  

Ngày 27 tháng 10 năm 2022, Sở Tư pháp nhận được Báo cáo số 371/BC-

HĐTVTĐ của Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo: “Nghị quyết quy định mức 

phân bổ kinh phí đảm bảo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và 

hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. Trên cơ sở các ý kiến thẩm định của Hội đồng tư vấn 

thẩm định, Sở Tư pháp tiếp thu, giải trình như sau: 

1. Đề nghị xem xét loại bỏ quy định tại khoản 3 Điều 4 dự thảo Nghị 

quyết(1). Lý do: Nội dung này đã được quy định tại Điều 2 Thông tư số 

42/2022/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ truởng Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Bên cạnh đó tại khoản 3 Điều 2 

dự thảo cũng đã quy định rõ các nội dung khác có liên quan đến công tác xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật thực hiện theo 

quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC  và Thông tư số 42/2022/TT-BTC.  

Tiếp thu ý kiến này, Sở Tư pháp đã loại bỏ quy định tại khoản 3 Điều 4 dự 

thảo Nghị quyết.  

2. Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 338/2016/TT-BTC quy định: “Căn cứ khả 

năng ngân sách và tình tình thực tế; bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, 

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức phân bổ 

cụ thể đối với từng loại văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện cho phù hợp”. 

Quy định nêu trên chỉ giao HĐND cấp tỉnh quy định mức phân bổ cụ thể đối với 

từng loại văn bản quy phạm pháp luật, không giao HĐND cấp tỉnh quy định về 

nguồn kinh phí thực hiện. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét loại bỏ quy 

định tại Điều 3 dự thảo Nghị quyết. 

Tiếp thu ý kiến này, Sở Tư pháp đã loại bỏ Điều 3 ra khỏi dự thảo Nghị 

quyết. Khi loại bỏ Điều 3 dự thảo, loại bỏ khoản 3 Điều 4 dự thảo như đã trình 

                                                
(1) Quy định về việc sắp xếp, bố trí kinh phí  xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp 

luật năm 2022 các cơ quan, đơn vị, địa phương khi Nghị quyết quy định định mức chi mới cho công tác xây dựng, 

hoàn thiện pháp luật có hiệu lực.  
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bày ở trên, Sở Tư pháp gộp chung Điều 4, Điều 5 dự thảo thành 01 Điều và biên 

tập lại để đảm bảo tính ngắn gọn, dễ tra cứu, dễ áp dụng của văn bản(2). 

3. Về mức phân bổ kinh phí đảm bảo công tác xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật (sau đây gọi tắt là mức phân bổ): Hội 

đồng tư vấn thẩm định nhận thấy mức phân bổ do cơ quan chủ trì soạn thảo dự 

kiến tại dự thảo Nghị quyết không cao hơn mức tối đa được Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định tại Thông tư số 42/2022/TT-BTC. Bên cạnh đó, qua xem xét các ý 

kiến tham gia có trong hồ sơ đề nghị thẩm định, hầu hết các ý kiến tham gia của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương đều nhất trí với mức phân bổ được dự kiến. Đa 

số ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định nhất trí với mức phân bổ 

đã được dự kiến. 

 Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc ý kiến của thành 

viên Hội đồng tư vấn thẩm định là đại diện Sở Tài chính (có ý kiến bằng văn bản 

của thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định là đại diện Sở Tài chính kèm theo). 

Trường hợp không tiếp thu, tiếp thu không đầy đủ, cơ quan chủ trì soạn thảo có 

trách nhiệm thuyết minh, giải trình để UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh 

quyết định.  

Sở Tư pháp báo cáo, giải trình cụ thể như sau:  

Thứ nhất, xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của 

HĐND, UBND cần thực hiện rất nhiều hoạt động (đặc biệt là việc xây dựng, 

hoàn thiện văn bản của cấp tỉnh): Tổng kết, đánh giá, tập hợp, rà soát các văn bản 

quy phạm pháp luật có liên quan; tổ chức điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng 

quan hệ xã hội; lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức soạn 

thảo văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá tác động của chính sách trong dự 

án; dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng báo cáo lồng ghép vấn đề bình 

đẳng giới; xây dựng bản đánh giá thủ tục hành chính (nếu có); tổ chức Hội đồng 

tư vấn thẩm định, Hội đồng thẩm định, Hội đồng thẩm tra; xây dựng báo cáo 

thẩm định, thẩm tra, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; văn bản góp ý; 

chỉnh lý, hoàn thiện các loại đề cương, tờ trình, báo cáo, dự thảo văn bản... 

Căn cứ mức chi cụ thể đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định và với rất 

nhiều các hoạt động như trên thì định mức phân bổ kinh phí cho 01 văn bản quy 

phạm pháp luật của HĐND, UBND như dự thảo là phù hợp(3). Bên cạnh đó, qua 

tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND, Sở Tư pháp nhận thấy 

với định mức kinh phí được quy định tại Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND, các 

cơ quan, đơn vị chỉ tiến hành được một số hoạt động trong công tác xây dựng, 

hoàn thiện pháp luật. Chính điều này đã dẫn tới nhiều dự thảo văn bản có chất 

lượng chưa cao; nhiều văn bản vừa ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế do không phù hợp với thực tiễn. Để thực hiện được được đầy đủ các hoạt 

                                                
(2) Theo đó dự thảo Nghị quyết còn 03 Điều: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Điều 2. Định mức 

chi; Điều 3. Tổ chức thực hiện. 
(3) Thông tư số 338/2016/TT-BTC; Thông tư số 42/2022/TT-BTC không giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định 

mức chi cụ thể cho các hoạt động xây dựng, hoàn thiện pháp luật. 
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động theo quy định, nâng cao chất lượng của văn bản, cần có một khoản kinh phí 

cao hơn nhiều lần so với định mức phân bổ kinh phí được quy định tại Nghị quyết 

số 15/2017/NQ-HĐND.  

Thứ hai, với định mức phân bổ cho 01 văn bản như kiến(4), Sở Tư pháp 

nhận thấy không có sự ảnh hưởng quá lớn tới ngân sách các cấp cấp (đặc biệt là 

cấp huyện, cấp xã) như ý kiến của thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định là đại 

diện Sở Tài chính. Cụ thể: 

+ Thống kê tình hình ban hành VBQPPL năm 2021, cấp tỉnh ban hành 77 

văn bản, cấp huyện ban hành 46 văn bản, cấp xã ban hành 137 văn bản. Trong 06 

tháng đầu năm 2022, cấp huyện ban hành 23 văn bản QPPL, cấp xã ban hành 28 

văn bản chủ yếu về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chức năng 

nhiệm vụ của phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Với số lượng ban hành 

văn bản như trên, kinh phí tăng thêm cho công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản 

QPPL của 03 cấp không quá lớn (có bản thuyết minh chi tiết kèm theo). Bên cạnh 

đó, qua tổng hợp ý kiến tham gia đối với dự thảo Nghị quyết, toàn bộ các huyện, 

thành phố nhất trí với định mức phân bổ được dự kiến cho 01 văn bản. 

+ Định mức phân bổ kinh phí được dự kiến tại dự thảo Nghị quyết không 

cao hơn mức tối đa quy định tại Thông tư số 42/2022/TT-BTC. Ngoài ra, thực 

hiện Thông tư số 338/2016/TT-BTC, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị 

quyết số 15/2017/NQ-HĐND. Theo đó, các định mức phân bổ kinh phí tại Nghị 

quyết số 15/2017/NQ-HĐND cũng được xây dựng theo định mức tối đa quy định 

tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC. Vì vậy, việc quy định định mức như ý kiến 

của thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định là đại diện Sở Tài chính chưa có cơ sở 

thực tiễn để kiểm nghiệm.  

Từ những vấn đề nêu, Sở Tư pháp giữ nguyên định mức phân bổ kinh phí 

cho 01 văn bản QPPL tại dự thảo Nghị quyết.  

Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Hội đồng tư 

vấn thẩm định dự thảo: “Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo công 

tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. Sở Tư 

pháp kính báo cáo UBND tỉnh xem xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định./.  
 

Nơi nhận:                                                                             
- Uỷ ban nhân dân tỉnh;  

- Lãnh đạo Sở;                                                  

- Lưu VT, XDKTr&PBPL/STP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Minh Thắng 

                                                                         

  

 
 

                                                
(4) Mức tối đa theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
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