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BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định  

mức hỗ trợ nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước  

thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc Chương trình mục tiêu  

quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh  

Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 (lần 2)1 

 

 Ngày 24/11/2022, Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 2747/STC-QLNS 

ngày 23/10/2022 của Sở Tài chính về việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ nguồn kinh phí sự nghiệp từ 

ngân sách nhà nước thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai 

đoạn 2021-2025. Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ dự thảo Nghị quyết, 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); 

- 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; 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 tắt là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung năm 

2020)); 
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quyết (lần 1) 
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- 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; 

- Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021- 2025; 

- Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn 

ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

- Văn bản số 3366/UBND-KT ngày 22/8/2022 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 

12/8/2022 của Bộ Tài chính; 

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

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH (Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống 

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

dung dự thảo Nghị quyết với các quy định trong văn bản đã giao quy 

định chi tiết) 

1. Sự cần thiết ban hành văn bản  

Sở Tư pháp đã nhất trí với sự cần thiết trình UBND tỉnh để xem xét trình 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết tại Báo cáo số 294/BC-STP ngày 13/10/2022 

thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ 

nguồn vốn sự nghiệp ngân sách nhà nước thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 

2. Dự thảo Nghị quyết 

Dự thảo Nghị quyết về cơ bản đã tiếp thu các ý kiến thẩm định của Sở Tư 

pháp tại Báo cáo số 294/BC-STP ngày 13/10/2022 thẩm định dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ nguồn vốn sự nghiệp 

ngân sách nhà nước thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai 

đoạn 2021-2025 (có 08/09 ý kiến thẩm định đã tiếp thu, còn 01/09 ý kiến 

chưa tiếp thu và có giải trình), đồng thời bổ sung thêm 14 nội dung quy định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-07-2022-qd-ttg-von-ngan-sach-chuong-trinh-muc-tieu-xay-dung-nong-thon-moi-508009.aspx
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mức hỗ trợ, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu một số vấn đề như 

sau: 

2.1. Đối với nội dung chưa tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp  

Điểm b khoản 7 Điều 3 dự thảo Nghị quyết quy định mức tối đa chi hỗ trợ 

xây dựng và triển khai mô hình thí điểm phát triển du lịch nông thôn theo hướng 

du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững là “... 50%  kinh phí xây dựng và triển 

khai mô hình...”. 

Tuy nhiên tại mục 4 phần I bản giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định 

(ban hành kèm theo Tờ trình số 519/TTr-STC ngày 21/11/2022 của Sở Tài 

chính) có nêu “Đối với mô hình thí điểm phát triển du lịch nông thôn theo 

hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững: Theo khoản 5 Điều 16 

Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT quy định ưu tiên các mô hình có hiệu quả 

kinh tế. Do đó các mô hình điểm sẽ mang lại lợi nhuận nhất định khi triển 

khai thực hiện vì vậy xây dựng hỗ trợ tối đa là 70% ”, đề nghị rà soát, chỉnh 

sửa nội dung quy định mức tối đa chi hỗ trợ xây dựng và triển khai mô hình thí 

điểm phát triển du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và 

bền vững đảm bảo tính thống nhất trong toàn bộ hồ sơ dự thảo Nghị quyết. 

2.2. Đối với các nội dung mới được bổ sung  

Khoản 2 Điều 3 quy định “Chi mua sắm, sửa chữa, thay thế thiết bị hư 

hỏng của đài truyền thanh xã”, chưa đầy đủ, thống nhất với Điều 8 Thông tư 

số 53/2022/TT-BTC quy định về tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống 

thông tin và truyền thông cơ sở bao gồm “Chi mua sắm, sửa chữa, thay thế 

thiết bị hư hỏng của đài truyền thanh xã, phương tiện sản xuất các sản 

phẩm thông tin, tuyên truyền cho cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp 

huyện để đảm bảo yêu cầu của công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng 

dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông theo dự án được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt”, đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa.  

3. Thể thức, kỹ thuật soạn thảo 

Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa lại tên gọi của Điều 3 dự thảo 

Nghị quyết đảm bảo đúng chính tả; chỉnh sửa lại cách trình bày đơn vị tính tại 

điểm a, b khoản 2 Điều 3 (quy định đơn vị tính là "000.000 đồng")  cho thống 

nhất với điểm a, b khoản 8, khoản 9 Điều 3 (quy định đơn vị tính là "triệu 

đồng") và tiếp tục rà soát lại toàn bộ hồ sơ dự thảo Nghị quyết để chỉnh sửa 

thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản cho phù hợp với quy định tại Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); rà soát lại toàn bộ nội 



4 
 

dung của dự thảo văn bản để chỉnh sửa đảm bảo phù hợp với quy định của 

pháp luật và thống nhất.  

III. KẾT LUẬN 

1. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến thẩm định nêu tại Phần II 

Báo cáo thẩm định này; tiếp tục rà soát, để chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo 

Nghị quyết đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.  

2. Sau khi hoàn chỉnh theo khoản 1 Mục III Báo cáo này, dự thảo Nghị 

quyết đủ điều kiện trình UBND tỉnh theo quy định.  

Trên đây là báo cáo thẩm định (Lần 2) của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ nguồn kinh phí sự 

nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2021-2025./. 

 

Nơi nhận:     

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tài chính; 

- Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 

  NHHương.06b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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