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Sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết với đường lối,
chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp
hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết
với hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội dung dự thảo
Nghị quyết với văn bản đã giao cho Hội đồng nhân dân tỉnh
quy định chi tiết.

Dự thảo Nghị quyết không đặt ra các quy định trái với

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; dự
thảo đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; dự thảo không đặt ra các

quy định trái với văn bản có giá trị pháp lý cao hơn, cơ bản thống

nhất với văn bản đã giao cho Hội đồng nhân dân tỉnh quy định

chi tiết. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét lại

một số nội dung sau:

1.1
       Việc đánh số thứ tự của dự thảo văn bản đề nghị cơ quan 

chủ trì soạn thảo thực hiện theo đúng quy định tại Điều 39 Nghị 
định số 34/2016/NĐ-CP .

       Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu và chỉnh lý trong các dự thảo

PHỤ LỤC 01

BÁO CÁO TỔNG HỢP TIẾP THU VÀ GIẢI TRÌNH CÁC Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ TƯ PHÁP VỀ DỰ THẢO 
NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 NGHỊ QUYẾT SỐ 31/2020/NQ-HĐND NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CỤ THỂ KHOẢNG CÁCH VÀ ĐỊA BÀN ĐỂ XÁC ĐỊNH HỌC SINH KHÔNG 
THỂ ĐẾN TRƯỜNG VÀ TRỞ VỀ NHÀ TRONG NGÀY; QUY ĐỊNH CỤ THỂ TỶ LỆ KHOÁN KINH PHÍ PHỤC VỤ 

VIỆC NẤU ĂN CHO HỌC SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM



1.2

       Tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 dự thảo, đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo biên tập lại như sau cho chính xác:

“1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1, Điều 2 như sau:

“b) Địa bàn thường trú của học sinh và bố, mẹ hoặc người giám 

hộ…”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 2, Điều 2 như sau:

“b) Địa bàn thường trú của học sinh và bố, mẹ hoặc người giám 

hộ…””.

       Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu và chỉnh lý trong các dự thảo

1.3

Cơ quan thẩm định nhận thấy, theo tinh thần chung, cơ quan

chủ trì soạn thảo dự kiến tham mưu sửa đổi, bổ sung danh sách

địa bàn, các trường xác định học sinh không thể đi đến trường và

trở về nhà trong ngày do nhà xa trường hoặc do địa hình cách

trở, giao thông đi lại khó khăn tại các phụ lục kèm theo quy định

tại đoạn cuối Điều 2 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND và biên

tập lại nội dung này theo hướng tách ra thành một khoản mới

thuộc Điều 2 để rõ ràng, tránh việc dẫn đến nhiều cách hiểu khác

nhau. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo biên tập lại

khoản 3 Điều 1 dự thảo như sau:

“3. Sửa đổi, bổ sung danh sách địa bàn, các trường xác định

học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do nhà

xa trường hoặc do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

tại các phụ lục kèm theo quy định tại đoạn cuối Điều 2 và bổ
sung khoản 3 như sau:

3. Danh sách địa bàn, các trường xác định học sinh không

thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do nhà xa trường hoặc

do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn (có các phụ lục

kèm theo).".

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu và giải trình: Dự thảo Danh

sách địa bàn, các trường xác định học sinh không thể đi đến trường

và trở về nhà trong ngày do nhà xa trường hoặc do địa hình cách

trở, giao thông đi lại khó khăn theo theo Quyết đinh mới của Thủ
tướng Chính phủ và của Uỷ ban Dân tộc (Quyết định số 861/QĐ-

TTg; Quyết định số 433/QĐ-UBDT) được sửa đổi, bổ sung trên cơ
sở danh sách địa bàn, các trường xác định tại Nghị quyết số
31/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân

dân tỉnh nên cơ quan soạn thảo xin giữ nguyên như dự thảo.



1.4

       Đối với danh sách địa bàn xác định học sinh không thể đi 

đến trường và trở về nhà trong ngày do nhà xa trường hoặc do 

địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn tại các Phụ lục dự 

kiến ban hành kèm theo dự thảo Nghị quyết, đề nghị cơ quan chủ 

trì soạn thảo căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg, Quyết định số 

433/QĐ-UBDT và phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan để xác 

định chính xác, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (Sở Tư pháp không thẩm định 

đối với danh sách địa bàn xác định học sinh không thể đi đến 

trường và trở về nhà trong ngày do nhà xa trường hoặc do địa 

hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn). Tuy nhiên, đối với tên 

của các phụ lục, theo quan điểm của Sở Tư pháp, cơ quan chủ trì 

soạn thảo xem xét để chỉnh lý lại theo đúng quy định tại Mẫu số 

44. Phụ lục ban hành kèm theo văn bản quy phạm pháp luật (của 

Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) 

và đảm bảo thống nhất với nội dung của dự thảo Nghị quyết.

       Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu và chỉnh lý các dự thảo.
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       Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản
       Sở Tư pháp nhận thấy, về cơ bản, dự thảo Nghị quyết đã 

được trình bày đúng quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày 

văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Chương V, Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại một số điều, 

khoản, điểm tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP) và Mẫu số 36. Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân các cấp sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực tiếp/ban 

hành Quy định/Quy chế...) (của Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). Tuy nhiên, tại phần nơi nhận 

của văn bản, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện theo 

đúng quy định tại khoản 2 Điều 67 Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP.

       Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu và chỉnh lý trong dự thảo.
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       Trình tự, thủ tục xây dựng văn bản
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổ chức lấy ý kiến của cơ quan,

tổ chức có liên quan đối với dự thảo Nghị quyết; tổ chức việc

đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử
của tỉnh theo quy định tại Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp luật năm 2015. Qua kiểm tra, theo dõi, Sở Tư pháp

nhận thấy, tính đến thời điểm Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ
thẩm định (ngày 16/8/2021), dự thảo Nghị quyết chưa hết thời

hạn lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự 

tác động trực tiếp của văn bản (ngày 30/8/2021); vì vậy, đề nghị
cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục tổng hợp các ý kiến tham gia,

hoàn chỉnh dự thảo trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem

xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, giải trình: Thời gian đăng tải

toàn văn dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh bắt

đầu từ ngày 20/7/2021 và kết thúc ngày 20/8/2021. Do vậy, cơ quan

soạn thảo nhận thấy đến thời điểm ngày 23/08/2021 đã đủ thời gian

để chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy

định.
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