
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC-STP Tuyên Quang, ngày      tháng 8 năm 2022 

BÁO CÁO 
Kết quả thẩm định dự thảo  Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh  

về việc quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình  
mục tiêu quốc gia, giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia  

và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh  
Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 

 

Ngày 21/8/2022, Sở Tư pháp nhận được Tờ trình số 77/TTr-SKH ngày 

20/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn 

giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các Chương trình mục tiêu quốc  
gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 

2021-2025. 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 22 tháng 11 năm 2019; khoản 2 Điều 57 Luật Quy 
hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017 (viết tắt là Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương). 

- 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 6 năm 2020 (gọi chung 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 viết tắt là Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung). 

- 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.  

- 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 Quyết định với hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội 

dung dự thảo Quyết định với các quy định trong văn bản đã giao quy định 
chi tiết) 
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1. Sự cần thiết ban hành văn bản 

Ngày 19/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2022/NĐ-CP về 

Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, 
điểm b khoản 1 Điều 40 quy định Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm: 

“Điều 40. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định: 

… 

b) Cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, 
giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên 

địa bàn theo quy định tại Điều 10 Nghị định này”. 

Khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định chi tiết 
điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan 

nhà nước cấp trên”.  

Từ các quy định nêu trên, việc xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định cơ chế lồng ghép nguồn 
vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu 

quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh là cần thiết và có cơ 
sở. 

2. Dự thảo Nghị quyết 

2.1. Điều 3 (Quy định các nguồn vốn thực hiện lồng ghép) 

a) Đề nghị bỏ từ “Quy định” trong tên Điều 3. 

b) Khoản 8 quy định “Nguồn vốn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao 

đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn xã để đầu tư xây dựng 

đạt các nội dung xây dựng nông thôn mới thực hiện theo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh”. Tuy nhiên theo Điều 9 Thông tư số 48/2017/TT-BTC 

ngày 15/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong 

hoạt động đấu giá tài sản thì “Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất 

để giao đất có thu tiền hoặc thuê đất có trách nhiệm nộp tiền trúng đấu giá vào 

ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu 

tiền thuê đất”. Như vậy, tiền trúng đấu giá tài sản phải nộp vào ngân sách nhà 

nước để quản lý, sử dụng theo quy định (sau khi nộp ngân sách được tái đầu tư 

trở lại thì vẫn là vốn ngân sách nhà nước). Nội dung này Sở Tư pháp đã có ý 

kiến tham gia tại Văn bản số 953/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 09/8/2022, 

tuy nhiên tại Bảng tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết, cơ quan 

soạn thảo có nêu “Nội dung quy định trong dự thảo là phù hợp với quy định 

hiện hành và có tiếp thu, chỉnh sửa lại câu từ cho phù hợp”,  tuy nhiên chưa lý 

giải cụ thể lý do chưa tiếp thu, đề nghị nghiên cứu, trường hợp không tiếp thu ý 

kiến đề nghị nêu rõ quy định hiện hành để xác định nội dung trong dự thảo quy 

định là phù hợp. 
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2.2. Điều 4 (Cơ chế lồng ghép) 

a) Khoản 4 quy định “Các cơ quan, đơn vị và địa phương được lấy ý kiến 

có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về phương án lồng ghép đó trong thời hạn 

05 ngày làm việc …”, đề nghị quy định cụ thể thời hạn trả lời về phương án lồng 

ghép là 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nào để thống nhất cách hiểu và áp 

dụng trên thực tế. 

b) Khoản 6 quy định “Đối với các dự án có sử dụng phần lớn nguồn vốn 

từ các chương trình mục tiêu quốc gia (chiếm tỷ lệ % lớn nhất so với các nguồn 

vốn ngân sách nhà  nước trong dự án) thì thực hiện các quy trình đầu tư theo 

quy định của các Chương trình mục tiêu quốc gia và theo các quy định của pháp 

luật hiện hành”, đề nghị thay thế cụm từ “chiếm tỷ lệ % lớn nhất so với các 

nguồn vốn ngân sách nhà  nước trong dự án” bằng cụm từ “chiếm tỷ lệ lớn hơn 

so với các nguồn vốn khác trong dự án” để đảm bảo đầy đủ và diễn đạt rõ ràng, 

dễ hiểu. 

2.3. Điều 6 (Cơ chế quản lý các nguồn vốn) 

a) Khoản 1 quy định “….Đối với nội dung đầu tư sử dụng nguồn vốn 

ODA thì thực hiện theo Hiệp định ký kết với đối tác hỗ trợ nguồn vốn ODA”,  

chưa quy định cơ chế quản lý đối với nguồn vốn đầu tư nước ngoài như NGO, 

FDI… (đã được quy định tại khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị quyết) , đề nghị 

nghiên cứu bổ sung đảm bảo đầy đủ. 

b) Khoản 2, khoản 3 quy định: 

“2. Đối với nguồn vốn do Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp 
huyện tự huy động 100% kinh phí thực hiện thì do Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy 

ban nhân dân cấp huyện quyết định phương thức thực hiện, thanh toán, quản 

lý và phải bảo đảm thực hiện đúng các quy định hiện hành của nhà nước.  

3. Đối với nguồn vốn huy động 100% từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp thì 

thực hiện trên cơ sở thỏa thuận với nhà đầu tư, nhà tài trợ (nếu có) và phải bảo 

đảm thực hiện đúng các quy định hiện hành của nhà nước”.  

Quy định tại khoản 2 và khoản 3 nêu trên có thể dẫn đến khó xác định cơ 

chế quản lý đối với trường hợp 100% nguồn vốn địa phương tự huy động là từ 

các nhà đầu tư, doanh nghiệp thì thực hiện theo quy định của nhà tài trợ hay do 

địa phương tự quyết định phương thức thực hiện, thanh toán và quản lý, đề nghị 

chỉnh sửa. 

Ngoài ra, nội dung quy định tại khoản 2 chưa thống nhất với quy định tại 

khoản 3 Điều 2 dự thảo Nghị quyết “Đối với các nguồn vốn do Ủy ban nhân 

dân cấp xã, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cấp 
huyện) tự huy động, bao gồm: vốn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước, huy động đóng góp của cộng đồng dân cư và nguồn vốn huy động 

hợp pháp khác thì Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện tự tổ 



 4 

chức triển khai thực hiện trên cơ sở thỏa thuận với bên tài trợ và phải bảo đảm 

thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước” , đề nghị chỉnh sửa 

đảm bảo thống nhất. 

c)  Điều 6 quy định cơ chế quản lý đối với 03 nguồn vốn, tuy nhiên Điều 

3 quy định 08 nguồn vốn thực hiện lồng ghép, như vậy, còn một số nguồn vốn 

huy động chưa được quy định cụ thể cơ chế quản lý, đề nghị nghiên cứu bổ sung 

đầy đủ. Nội dung này Sở Tư pháp đã có ý kiến tham gia tại Văn bản số 

953/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 09/8/2022, vì vậy trong trường hợp 

chưa tiếp thu ý kiến tham gia đề nghị cơ quan soạn thảo có ý kiến giải trình cụ 

thể hơn. 

3. Thể thức, kỹ thuật soạn thảo 

Khoản 3 Điều 2 dự thảo Nghị quyết đã quy định nguyên tắc viết tắt 

“huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) , đề nghị rà soát, không 

thực hiện sử dụng cụm từ các huyện, thành phố sau khi đã quy định việc viết tắt 

nêu trên trong toàn bộ văn bản đảm bảo khoa học và chính xác. 

Ngoài ra, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát lại toàn bộ dự thảo 

Nghị quyết để chỉnh sửa thể thức, kỹ thuật trình bày của văn bản cho phù hợp 

với quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung năm 2020); rà 

soát lại nội dung của dự thảo văn bản để chỉnh sửa cho phù hợp với 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 Quyết 

định cho 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 văn bản 
đủ điều kiện trình UBND tỉnh theo quy định.  

Trên đây là báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các 

Chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia và các 
chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025./. 

 

Nơi nhận:     

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở KH&ĐT; 

- Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 

  NHHương.06b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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