
 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục phổ thông 

ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2030 

             

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 1506/SGDĐT-KHTC ngày 27/10/2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị thẩm định đề nghị xây dựng Nghị 

quyết của HĐND tỉnh (Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát 

triển giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, g iai 

đoạn 2023-2030). Sau khi nghiên cứu, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 21 tháng 11 năm 2019; khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch 

ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 06 năm 2020 (sau đây gọi chung là Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật); 

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; khoản 3 Điều 217 

Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;  

- 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; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 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 chung là Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP); 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  
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- Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục;  

- Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ 

quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá 

dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;  

- Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về 

giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế; 

- Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường 

huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai 

đoạn 2019-2025;  

- Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập 

đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật; 

- Văn bản số 3523/BTP-PLDSKT ngày 21/9/2022 của Bộ Tư pháp về việc 

lấy ý kiến đối với đề xuất xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; 

- Thông báo số 148-TB/TU ngày 16/4/2021 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về 

việc thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Giáo dục 

và Đào tạo;  

- Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021- 

2025, định hướng đến năm 2030; 

- Thông báo số 32/TB-UBND ngày 09/4/2022 của UBND tỉnh Tuyên 

Quang kết luận cuộc họp về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục phổ 

thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2030; 

- Công văn số 4220/UBND-THVX ngày 13/10/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc hoàn thiện hồ sơ đề xuất đề nghị xây dựng Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Một số văn bản, tài liệu có liên quan. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

1. Sự cần thiết ban hành nghị quyết 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2014-tt-btp-danh-gia-tac-dong-thu-tuc-hanh-chinh-222551.aspx
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Ngày 26/7/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 2896/UBND-

THVX xin ý kiến của Bộ Tư pháp đối với đề xuất xây dựng Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, tại khổ thứ 4 mục 1 Văn bản số 3523/BTP-PLDSKT ngày 

21/9/2022 của Bộ Tư pháp trả lời ý kiến của tỉnh Tuyên Quang có nêu “…việc 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục phổ thông 

ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là có cơ sở nếu đảm bảo “tính 

chất đặc thù” ở địa phương (Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chịu trách 

nhiệm về vấn đề này)…”. 

 Qua nghiên cứu hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết nhận thấy, dự thảo Tờ 

trình và các tài liệu kèm theo cơ quan soạn thảo chưa làm rõ và đánh giá được 

“tính chất đặc thù” ở địa phương để làm căn cứ ban hành chính sách khuyến 

khích phát triển giáo dục phổ thông ngoài công lập, đề nghị cơ quan soạn thảo 

nghiên cứu bổ sung, củng cố cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn đảm bảo đầy đủ, chặt 

chẽ làm cơ sở đề nghị xây dựng Nghị quyết. 

2. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng 

nghị quyết 

Mục II (Đánh giá tác động của chính sách) chỉ đưa ra 01 giải pháp đề xuất, 

không có giải pháp giữ nguyên hiện trạng, không đảm bảo quy định tại mục II 

mẫu số 01 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP “Phần 

này liệt kê từng vấn đề chính sách cụ thể cần giải quyết…gồm các nội dung: 

…các giải pháp đề xuất (trong đó bắt buộc phải có giải pháp giữ nguyên hiện 

trạng)”, ngoài ra, báo cáo đánh giá tác động của chính sách chưa đầy đủ, chưa 

đánh giá tác động đối với hệ thống pháp luật theo quy định tại khoản 5 Điều 6 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, đề nghị nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện đầy đủ nội 

dung báo cáo đánh giá tác động của chính sách theo quy định tại khoản 2 Điều 

114 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Điều 6 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP và mẫu số 01 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP. 

3. Biểu đánh giá tác động của thủ tục hành chính  

Biểu đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong hồ sơ dự thảo đề nghị 

xây dựng Nghị quyết thực hiện theo mẫu số 01A/ĐG-KSTT Phụ lục I ban hành 

kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh 

giá thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Thông tư 

số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2014-tt-btp-danh-gia-tac-dong-thu-tuc-hanh-chinh-222551.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2014-tt-btp-danh-gia-tac-dong-thu-tuc-hanh-chinh-222551.aspx
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đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

III. KẾT LUẬN 

Từ các vấn đề nêu trên, Sở Tư pháp đề nghị Sở Giáo dục và đào tạo nghiên 

cứu các ý kiến nêu tại Phần II Báo cáo này; đồng thời bổ sung rà soát, đánh giá 

kỹ các quy định của pháp luật hiện hành quy định về trách nhiệm, thẩm quyền 

ban hành chính sách thu hút/khuyến khích phát triển giáo dục phổ thông ngoài 

công lập  để hoàn thiện, củng cố hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết (nếu có căn 

cứ xác định thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh)  và gửi Sở Tư pháp 

thẩm định lại. 

Trên đây là báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về đề nghị xây dựng Nghị 

quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục phổ thông 

ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2023-2030./. 

 

Nơi nhận:     

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Tài chính (để biết); 

- Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu VT, XDKTTHPL&PLGDPL. 

  (N.H.Hương.07b) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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