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Căn cứ Thông báo số 21/TB-TTHĐND, ngày 20/9/2021 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Thông báo Kết luận về các hồ sơ đăng ký trình 

Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

Căn cứ Văn bản số 3366/UBND-NNTN, ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về 

việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Ngày 21/9/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 

1396/SNN-QLXDCT gửi lấy ý kiến góp nội dung Dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. Sau khi tổng hợp, chỉnh sửa nội dung Dự thảo theo ý kiến góp 

ý của các đơn vị và đã trình Sở Tư pháp thẩm định (Tại Tờ trình số 234/TTr-

SNN,ngày 27/9/2021). 

Sau khi nhận được báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 259/BC-STP, ngày 

01/10/2021, đơn vị tiếp thu, giải trình như sau: 

+ 3.1. Tại phần Nơi nhận đề nghị xem xét biên tập lại cơ quan nhận văn 

bản cho phù hợp với Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum. 

- Tiếp thu, giải trình: Đơn vị đã bổ sung cho phù hợp. 

+ 3.2. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện việc đánh số thứ tự 

của dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định tại Điều 39 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP(1). 

- Tiếp thu, giải trình: Đơn vị đã bổ sung cho phù hợp. 

+ 3.4. Đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với cơ quan có liên quan xác 

định thời điểm có hiệu lực của văn bản(2). 

                                                 
(1) 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… Dự thảo 4 là dự thảo đã tiếp thu ý kiến thẩm định và trình Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc trình Hội đồng nhân dân đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân.  
2 Theo quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì "văn bản quy phạm pháp luật 

được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, đồng thời 

phải được đăng ngay trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành và phải được đưa tin trên phương tiện 

thông tin đại chúng; đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc Công báo tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương chậm nhất là sau 03 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành". 



- Tiếp thu, giải trình: Hiện nay, Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn chưa có lịch  

kỳ họp chuyên đề Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, nên việc xác định thời điểm có 

hiệu lực của văn bản chưa đủ căn cứ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ 

phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi và bổ sung việc xác định 

thời điểm có hiệu lực của văn bản đúng quy định. 
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