
BÁO CÁO 
TỔNG HỢP TIẾP THU GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ TƯ PHÁP VÀ Ý KIẾN CỦA ỦY VIÊN  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

(Kèm theo Công văn số          /LN: SKHĐT-STC-SGDĐT ngày    /4/2020 của Liên ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

chính, Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

 Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Liên ngành Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo đã gửi lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, đồng thời gửi Văn bản lấy 

ý kiến đến các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh để tham gia ý kiến về dự thảo hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.  

 Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (tại Báo cáo số 91/BC-STP ngày 14 tháng 04 năm 2020) và ý kiến 

của các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp 

thu, giải trình như sau: 

 

STT Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình của Liên ngành 

I 
Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (tại Báo cáo số 91/BC-

STP ngày 14 tháng 04 năm 2020)  

 

1 Tên gọi của văn bản đề nghị xem xét, chỉnh lý theo hướng 

sau: “Sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Nghị quyết do 

Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành”.  

Đề nghị bổ sung 01 Điều (Điều 1) để xác định cụ thể phạm vi 

điều chỉnh của văn bản. Có thể biên tập như sau: 

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết 

số 85/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định khoảng cách và địa bàn để xác 

định học sinh đi và trở về nhà trong ngày; quy định tỷ lệ 

khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh; Nghị quyết 

số 16/2019/NQ-HĐND ...”. 

Liên ngành đã tiếp thu, điều chỉnh. 
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Điều 2 dự thảo Nghị quyết dự kiến sửa đổi Phụ lục số 3 ban 

hành kèm theo khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 16/2019/NQ-

HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Kon Tum về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 

77/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 và Nghị 

quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND về phí, lệ phí 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 

16/2019/NQ-HĐND). Tuy nhiên, lệ phí quản lý nhà nước 

liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản được quy 

định tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND. 

Vì vậy, trường hợp sửa đổi, bổ sung phải là sửa đổi, bổ sung 

khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND. 

Liên ngành đã tiếp thu, điều chỉnh. 
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Hiện nay Sở Tài chính đang chủ trì phối hợp các cơ quan có 

liên quan xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về 

phí, lệ phí để thay thế Nghị quyết 77/2016/NQ-HĐND ngày 

09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh quy định về phí, lệ 

phí và các Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

77/2016/NQ-HĐND. Vì vậy, để tránh tình trạng phí, lệ phí 

được quy định tản mạn ở nhiều văn bản khác nhau, đề nghị 

cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét lại việc thamm mưu 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định về lệ 

phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử 

dụng tài sản quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 

16/2019/NQ-HĐND. Việc xây dựng mới, trình HĐND tỉnh 

quy định lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền sở 

hữu, quyền sử dụng tài sản được thực hiện chung với việc 

trình HĐND quy định các loại phí, lệ phí khác (thay thế Nghị 

quyết 77/2016/NQ-HĐND và các Nghị quyết sửa đổi, bổ 

sung Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND).   

Để miễn lệ phí liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng 

tài sản theo chủ trương chung của Chính phủ và HĐND, 

UBND tỉnh, liên ngành nên tham mưu UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh có quy định riêng việc miễn lệ phí liên quan đến 

- Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo 

gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng 

phó dịch Covid-19; Căn cứ Văn bản số 2725/VPCP-KTTH ngày 

08 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc điều 

chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, giá dịch vụ, phí, lệ phí, trong 

đó yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, khẩn 

trương xem xét và thực hiện việc điều chỉnh giảm giá nước sạch 

sinh hoạt; phí, lệ phí và giá các dịch vụ thiết yếu thuộc phạm vi 

quản lý trong thời gian diễn ra dịch bệnh. 

 - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản 

số 1011/VP-KTTH ngày 11 tháng 4 năm 2020 về việc điều chỉnh 

giảm giá nước sinh hoạt giá dịch vụ, phí, lệ phí, trong đó, giao 

liên ngành Sở Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà 

soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp bất thường Hội 

đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

(trong đó lồng ghép việc sửa đổi Nghị quyết về phí, lệ phí với 

Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 

của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khoảng cách và địa bàn để 



quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản được quy định khoản 3 

Điều 1 Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND trong dự thảo 

Nghị quyết (quy định thành 01 Điều trong dự thảo Nghị 

quyết). Từ những lý do trên, đề nghị liên ngành báo cáo 

UBND tỉnh việc trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định 

lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền sở hữu, quyền 

sử dụng tài sản để UBND tỉnh xem xét, quyết định việc trình 

HĐND tỉnh. 

xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong 

ngày). 

Vì vậy, liên ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh kỳ họp bất thường sửa đổi bổ sung khoản 3 

Điều 1 Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND trong dự thảo Nghị 

quyết là phù hợp với Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc 

điều chỉnh giảm phí, lệ phí; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum tại các Văn bản nêu trên. 
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Việc HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu 

tư đối với các dự án nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền 

quyết định của HĐND tỉnh là phù hợp với quy định tại khoản 

7 Điều 17 Luật Đầu tư công. Tuy nhiên, việc sửa đổi, bổ 

sung theo hướng giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu 

tư dự án nhóm B là vượt quá phạm vi điều chỉnh của Nghị 

quyết số 54/2019/NQ-HĐND. Cụ thể, Nghị quyết số 

54/2019/NQ-HĐND có tên gọi là “Về việc giao Ủy ban nhân 

dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C”. Với 

tên gọi như trên, phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 

54/2019/NQ-HĐND chỉ là dự án nhóm C. Vì vậy, việc dự 

kiến quy định UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự 

án nhóm B trong văn bản sửa đổi, bổ sung không phù hợp 

với phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 54/2019/NQ-

HĐND 

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Liên ngành đã điều 

chỉnh Dự thảo Nghị quyết theo hướng chỉ quy định giao UBND 

tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C. 
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7. Tiêu đề của Điều 3 đề nghị biên tập lại như sau cho chính 

xác, đúng quy định: “Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 

54/2019/NQ-HĐND...”. Bên cạnh đó, đề nghị sử dụng số Ả 

rập (1, 2) để làm số thứ tự các khoản trong Điều, thứ tự các 

điểm trong khoản sử dụng chữ cái tiếng Việt (a, b) thay cho 

các ký hiệu (-; +).   

Liên ngành đã tiếp thu, điều chỉnh. 
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Dự thảo Nghị quyết chưa 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 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 

Liên ngành đã tiếp thu, điều chỉnh. 

 



luật và Mẫu số 36 Phụ lục I (ban hành kèm theo Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP). Vì vậy, đề nghị liên ngành căn cứ quy định 

của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Mẫu số 36 Phụ lục I 

(ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP) để trình 

bày đúng. 
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Sở Tư pháp nhận thấy dự thảo chưa được đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của UBND tỉnh theo quy định tại Điều 120 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chưa được gửi 

lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan, đối tượng chịu 

sự tác động của văn bản. Vì vậy, đề nghị liên ngành quan 

tâm, thực hiện đúng quy định về đăng tải, lấy ý kiến và các 

quy định khác về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản được 

quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.   

Liên ngành tiếp thu, bổ sung: tuy nhiên nội dung chuẩn bị hồ sơ 

trình HĐND tỉnh  theo chỉ đạo của UBND tỉnh gấp (văn bản số 

1011/VP-KTTH ngày 11 tháng 4 năm 2020) để kịp thời tháo gỡ 

khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong tình hình dịch 

bệnh Covid-19  theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là rất cần 

thiết, cấp bách phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ điều hành kinh tế-

xã hội thực tiễn hiện nay. Đến nay Dự thảo đã đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của UBND tỉnh. 

II 

 

 

 

 

Ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh 

Do yêu cầu thời gian rất gấp, Liên ngành đã tổ chức lấy ý kiến 

các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo hồ sơ trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 

một số điều trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon 

Tum ban hành và đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

chính và Sở Giáo dục và Đào tạo trước 15h00’ ngày 14 tháng 4 

năm 2020. Tính đến 15h00’ ngày 15 tháng 4 năm 2020, có 10/18 

đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia ý kiến, trong đó, 

10/10 đồng chí thống nhất với dự thảo hồ sơ trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều trong 

các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.  
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