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BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

Quy định mức hỗ trợ cụ thể cho các nội dung hỗ trợ thuộc 03 Chương trình  

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu  

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2020), 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 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 của Chính phủ) và theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Lai Châu tại Văn bản số số 2490/SNN-VPĐP ngày 

17/11/2022 về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức hỗ trợ 

cụ thể cho các nội dung hỗ trợ thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ Sở Nông 

nghiệp và PTNT gửi thẩm định, đối chiếu nội dung của dự thảo văn bản với các 

quy định của pháp luật hiện hành, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thẩm định như sau: 

I. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp 

dụng của Nghị quyết 

a) Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Qua nghiên cứu một số văn bản quy phạm pháp luật của cacs bộ, ngành 

trung ương ban hành, gồm: Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự 

nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 53/2022/TT-BTC 

ngày 12/8/2022 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; Thông tư số 

04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

PTNT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025… Sở Tư pháp nhận thấy các văn bản nêu trên đều có nội dung giao cho 
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Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cụ thể cho phù hợp với điều kiện 

thực tiễn địa phương, cụ thể là:  

- Đối với Thông tư số 46/2022/TT-BTC 

Khoản 2, 3, 4 Điều 21 Thông tư số 46/2022/TT-BTC quy định như sau:  

“2. Chi hỗ trợ thiết lập, sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng đối với cụm 

thông tin điện tử đã được thiết lập trước đây bằng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước tại cửa khẩu biên giới 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 của cấp 

thẩm quyền phê duyệt: Căn cứ khả năng ngân sách, UBND cấp tỉnh trình 

HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ. 

3. Chi hỗ trợ duy trì, vận hành cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục 

vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn, xã đảo, huyện đảo: Căn cứ yêu cầu thực tế, thời gian phục vụ và khả 

năng ngân sách, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định nội dung và 

mức hỗ trợ cụ thể. 

4. Chi tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo theo hướng dẫn của Bộ 

Thông tin và Truyền thông: Căn cứ yêu cầu thực tế, thời gian phục vụ và khả 

năng ngân sách, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định nội dung và 

mức chi hỗ trợ cụ thể”. 

- Đối với Thông tư số 53/2022/TT-BTC 

+ Khoản 2 Điều 7 có quy định như sau “Chi hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm 

nước theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của 

Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên 

tiến, tiết kiệm nước. Mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách trung ương do UBND cấp 

tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định…”.  

+ Điều 8 quy định “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 

cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện…: Căn cứ điều kiện thực tế tại địa 

phương và khả năng ngân sách, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết 

định mức hỗ trợ cụ thể…” 

+ Điều 9 quy định “…. Căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương và khả 

năng ngân sách, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định cụ thể mức 

hỗ trợ.”. 

+ Khoản 2 Điều 10 quy định “Chi tối đa 100% chi phí tư vấn, giám sát và 

gắn mã vùng trồng cho các cá nhân, tổ chức….: Căn cứ điều kiện thực tế tại địa 
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phương và khả năng ngân sách, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết 

định cụ thể mức hỗ trợ…”. 

+ Khoản 3 Điều 11 về chi hỗ trợ các dự án liên kết, kế hoạch liên kết chuỗi 

giá trị sản phẩm nông nghiệp có quy định “……UBND cấp tỉnh trình HĐND 

cùng cấp quyết định mức hỗ trợ cụ thể…”. 

+ Điều 12 về chi hỗ trợ cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản 

xuất nông nghiệp hiện đại có quy định “…….Căn cứ điều kiện thực tế tại địa 

phương và khả năng ngân sách, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết 

định cụ thể mức hỗ trợ…”. 

+ Khoản 2 Điều 14 về chi bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống 

ở nông thôn có quy định “……UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định 

nội dung và mức hỗ trợ cụ thể…”. 

+ Khoản 2 Điều 20 về chi hỗ trợ phát triển điểm du lịch nông thôn và sản 

phẩm du lịch nông thôn mang đặc trưng vùng, miền có quy định “….Tùy thuộc 

điều kiện thực tế về tài nguyên du lịch của từng địa phương…..UBND cấp tỉnh 

trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ cụ thể….”. 

+ Điểm d khoản 2 Điều 26 về chi nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ 

thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở có quy định “….UBND cấp tỉnh trình 

HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ cụ thể đối với từng hoạt động …”. 

+ Khoản 1 Điều 39 về chi tổ chức các hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Chi hội, Tổ hội nghề nghiệp 

theo hướng dẫn của Trung ương Hội nông dân Việt Nam có quy định “….UBND 

cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ cụ thể….”. 

- Đối với Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT: tại điểm a khoản 2 Điều 9 

Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT có nội dung giao UBND cấp tỉnh chỉ đạo 

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham 

mưu nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện 

của địa phương. 

Bên cạnh đó, ngày 07/11/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành 

văn bản số 4179/UBND-KTN để chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối 

hợp với các sở Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Lao 

động Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan tham mưu, hoàn thiện dự 

thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cụ thể cho các nội dung hỗ trợ thuộc 3 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, hoàn 

thiện các thủ tục theo quy định trước khi trình HĐND tỉnh xem xét thông qua. 

Do đó, để thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo việc tổ chức triển 

khai các quy định do Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành một 

cách thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện các 
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Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 thì việc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, xây dựng dự thảo Nghị quyết 

ban hành Quy định mức hỗ trợ cụ thể cho các nội dung hỗ trợ thuộc 03 Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu để tham 

mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành là cần thiết và đúng thẩm quyền,  

thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015. 

b) Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của văn bản 

- Khoản 1 Điều 1 của dự thảo Quy định kèm theo nghị quyết là nội dung 

quy định về phạm vi điều chỉnh của văn bản, theo đó điểm a khoản 1 Điều 1 quy 

định như sau “a) Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ cụ thể cho các nội dung hỗ 

trợ thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu.”  

Quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 của Quy định kèm theo nghị quyết về 

phạm vi điều chỉnh của văn bản như đã viện dẫn ở trên là quy định chưa rõ ràng, 

chưa đầy đủ và chưa cụ thể. Do đó, cơ quan soạn thảo cần rà soát, chỉnh sửa, bổ 

sung điểm a khoản 1 Điều 1 của Quy định cho rõ ràng, đầy đủ và cụ thể hơn như 

sau “a) Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ cụ thể một số nội dung hỗ trợ thuộc 

các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu, bao gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (sau 

đây gọi tắt là 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025)” 

- Khoản 2 Điều 1 của dự thảo Quy định là nội dung quy định về đối tượng 

áp dụng của văn bản, có nội dung như sau “Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân có hoạt động liên quan đến nội dung quy định tại khoản 1 Điều này” là 

chưa cụ thể. Do đó, cơ quan soạn thảo cần rà soát, chỉnh sửa thành “Các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có hoạt động liên quan đến nội 

dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều này” cho rõ ràng, đầy đủ, chính xác hơn.  

2. 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 

Trong quá trình soạn thảo dự thảo văn bản, Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

tuân thủ trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức lấy ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; nghiên cứu các ý kiến 

tham gia của sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện để tiếp thu, chỉnh 

sửa một số nội dung của dự thảo văn bản.  



5 

Về cơ bản, nội dung của dự thảo văn bản do Sở Nông nghiệp và PTNT 

soạn thảo kèm theo Công văn số 2490/SNN-VPĐP ngày 17/11/2022 để gửi Sở 

Tư pháp thẩm định không có nội dung trái Hiến pháp. Tuy nhiên, đề nghị cơ 

quan soạn thảo rà soát, chỉnh sửa một số nội dung cho chính xác, đầy đủ, phù 

hợp với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên trước khi trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét để trình HĐND tỉnh thông qua, cụ thể như sau: 

a) Đối với nội dung dự thảo Nghị quyết 

- Về tên gọi văn bản 

 Dự thảo Nghị quyết xác định tên gọi như sau “Ban hành Quy định mức hỗ 

trợ cụ thể cho các nội dung hỗ trợ thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu”. Việc xác định tên gọi văn bản như 

trên là không chính xác vì nếu theo tên gọi của dự thảo Nghị quyết như đã viện 

dẫn ở trên thì tất cả các nội dung hỗ trợ thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021-2025 gồm (1) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững, (2) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, (3) Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi thuộc thẩm quyền quyết định mức hỗ trợ cụ thể của HĐND tỉnh đều 

sẽ phải được quy định tại Nghị quyết này.  

Tuy nhiên, để triển khai thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 20 Thông tư 

số 15/2022/TT-BTC “5. Chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ. Căn cứ 

vào tình hình thực tế tại địa phương và trong phạm vi ngân sách nhà nước được 

giao, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình HĐND cùng cấp quy 

định cụ thể nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa 

mù chữ” thì Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành soạn thảo, tham mưu UBND 

tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết quy định cụ thể nội dung, mức hỗ trợ công tác 

xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022-2025. Đồng thời, trên 

thực tế dự thảo văn bản do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo 

cũng không có nội dung nào quy định về mức hỗ trợ người dân tham gia học xóa 

mù chữ....  

Từ những phân tích nêu trên cho thấy không phải tất cả các nội dung hỗ trợ 

thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do HĐND tỉnh 

quy định mức hỗ trợ cụ thể đều được quy định tại Nghị quyết do Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo. Do đó, cơ quan soạn thảo cần rà soát 

để chỉnh sửa lại tên gọi của dự thảo Nghị quyết như sau “Ban hành Quy định 

mức hỗ trợ cụ thể một số nội dung hỗ trợ thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu” cho chính xác, đảm bảo 

tính thống nhất, lô gic, phù hợp với nội dung của dự thảo Quy định ban hành 

kèm theo dự thảo Nghị quyết. 
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- Điều 1 

Cơ quan soạn thảo cần rà soát, chỉnh sửa tên Điều 1 của dự thảo Nghị 

quyết cho đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với tên gọi của Nghị quyết sau khi 

đã được chỉnh sửa như đã phân tích ở trên. 

- Điều 3 

Điều 3 của dự thảo Nghị quyết quy định về hiệu lực thi hành, tuy nhiên cơ 

quan soạn thảo cần dự kiến ngày có hiệu lực của văn bản để quy định cụ thể 

ngay trong văn bản cho phù hợp hơn chứ không phải là “và có hiệu lực kể từ 

ngày....tháng....năm 2022” như Điều 3 của dự thảo Nghị quyết (Ví dụ: nếu dự 

kiến ngày có hiệu lực thi hành của văn bản là 01/01/2023 thì quy định cụ thể 

trong dự thảo là có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023) vì theo quy định 

tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

phủ thì “…Cơ quan chủ trì soạn thảo phải dự kiến cụ thể ngày có hiệu lực của 

văn bản quy phạm pháp luật trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên cơ 

sở đảm bảo đủ thời gian để các cơ quan tổ chức, cá nhân có điều kiện tiếp cận 

văn bản, các đối tượng thi hành có điều kiện chuẩn bị thi hành văn bản”. 

b) Đối với nội dung dự thảo Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết 

(sau đây gọi tắt là dự thảo Quy định) 

- Tên gọi của dự thảo Quy định 

Cơ quan soạn thảo cần rà soát, chỉnh sửa tên gọi của dự thảo Quy định cho 

bảo đảm thống nhất với tên gọi của dự thảo Nghị quyết sau khi đã chỉnh sửa như 

đã phân tích ở trên. 

- Điều 1  

Cơ quan soạn thảo cần rà soát, chỉnh sửa nội dung Điều 1 của dự thảo Quy 

định quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của văn bản như đã phân 

tích ở điểm b khoản 1 mục I  Báo cáo này. 

- Điều 2 

Điều 2 của dự thảo văn bản có tên là “hỗ trợ một số nội dung phát triển sản 

xuất nông nghiệp”, theo đó Điều 2 được thiết kế thành 02 khoản, bao gồm: (1) 

khoản 1 quy định về nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ; (2) khoản 2 quy định về mức 

hỗ trợ. 

Việc thiết kế bố cục Điều 2 của dự thảo Quy định như trên là không chính 

xác, không đảm bảo tính thống nhất, lô gic với nhau vì nội dung các nguyên tắc 

hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều 2 là nguyên tắc chung, bao trùm toàn bộ các 

nội dung hỗ trợ thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia chứ không phải chỉ là  

nguyên tắc hỗ trợ một số nội dung phát triển sản xuất nông nghiệp. Do đó, cơ 

quan soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát để thiết kế lại Điều 2 theo hướng 
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tách nội dung về nguyên tắc hỗ trợ tại điểm a khoản 1 Điều 2 thành 01 điều 

riêng độc lập tại Chương I  quy định về nguyên tắc hỗ trợ nhằm áp dụng chung 

cho tất cả các nội dung hỗ trợ tại Chương II cho đảm bảo tính thống nhất, lô gic 

chứ không phải là thiết kế như Điều 2 của Quy định do Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn soạn thảo. 

Bên cạnh đó, qua nghiên cứu quy định tại khoản 2 Điều 2 Sở Tư pháp 

nhận thấy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tham mưu 02 nội dung 

hỗ trợ, gồm hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát 

triển sản xuất cộng đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ. Theo đó, đối 

với mỗi nội dung hỗ trợ lại dự kiến hỗ trợ 05 lĩnh vực là (1) trồng trọt và cây 

dược liệu, (2) chăn nuôi, (3) nuôi trồng thủy sản, (4) lâm nghiệp, (5) công cụ, 

vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến sản phẩm nông 

nghiệp. Tuy nhiên, đối với nội dung này đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát để 

chỉnh sửa lại các mức hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều 2 cho đảm bảo phù hợp 

với các chính sách của tỉnh đã ban hành và đang còn hiệu lực, đặc biệt là các 

mức hỗ trợ đối với các lĩnh vực có cùng nội dung hỗ trợ để tránh chồng chéo, 

mâu thuẫn nhau.  

Ví dụ: cùng về hỗ trợ công cụ, vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, bảo 

quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp nhưng tại nội dung hỗ trợ phát triển sản 

xuất liên kết theo chuỗi giá trị thì quy định “mức hỗ trợ 80% kinh phí nhưng 

không quá 300 triệu đồng/dự án, kế hoạch liên kết”; tại nội dung hỗ trợ phát 

triển sản xuất cộng đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ thì quy định 

“hỗ trợ tối đa 12 triệu đồng/hộ; hình thức hỗ trợ theo hộ hoặc nhóm hộ; chỉ hỗ 

trợ cho những hộ chưa được hỗ trợ hoặc đã được hỗ trợ có thời gian từ 5 năm 

trở lên nhưng đã bị hỏng không sử dụng được”. Trong khi đó, theo khoản 5 

Điều 13, khoản 9 Điều 4 Thông tư số 46/2022/TT-BTC và khoản 9 Điều 4 

Thông tư số 15/2022/TT-BTC thì việc hỗ trợ công cụ, vật tư, trang thiết bị… 

thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt sau khi thực hiện 

theo quy định về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ; còn việc vận chuyển công 

cụ, vật tư, trang thiết bị … mức hỗ trợ theo giá thực tế hợp đồng thuê phương 

tiện hoặc giá phương tiện công cộng hoặc giá dịch vụ bưu chính… 

- Điều 8 

Điều 8 có tên gọi là “Chi thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông 

thôn trong xây dựng nông thôn mới”, tuy nhiên khoản 1 Điều 8 của dự thảo Quy 

định chỉ quy định cụ thể 02 nội dung hỗ trợ theo các điểm a, b khoản 4 Điều 1 

Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: (1) 

Nâng cấp, đầu tư phát triển điểm du lịch nông thôn gắn với việc thực hiện các 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới; (2) Phát triển sản phẩm du lịch nông 

thôn mang đặc trưng vùng, miền. Trong khi đó, theo khoản 2 Điều 20 Thông tư 
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số 53/2022/TT-BTC thì chi thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn 

trong xây dựng nông thôn mới gồm nhiều nội dung: (1) Chi hỗ trợ phát triển 

điểm du lịch nông thôn và sản phẩm du lịch nông thôn mang đặc trưng vùng, 

miền; (2) Chi hỗ trợ truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch nông thôn; (3) Chi 

tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực du lịch nông thôn có chất lượng; (4) 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. Hơn nữa, theo quy định tại khoản 2 

Điều 20 Thông tư số 53/2022/TT-BTC thì chỉ nội dung hỗ trợ phát triển điểm du 

lịch nông thôn và sản phẩm du lịch nông thôn mang đặc trưng vùng, miền là có 

giao HĐND cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ thể, các nội dung chi còn lại đã 

được Bộ Tài chính quy định cụ thể nội dung, mức hỗ trợ và mức chi. 

Từ các phân tích nêu trên cho thấy nội dung hỗ trợ tại khoản 1 Điều 8 và 

tên của Điều 8 không đảm bảo tính thống nhất, lô gic với nhau.  Do đó, đề nghị 

cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh sửa lại tên của Điều 8 như sau “Hỗ trợ phát 

triển điểm du lịch nông thôn và sản phẩm du lịch nông thôn mang đặc trưng 

vùng, miền” cho rõ ràng, cụ thể, chính xác, đảm bảo phù hợp với nội dung hỗ 

trợ và nhiệm vụ được Bộ Tài chính giao tại điểm a khoản 2 Điều 20 Thông tư số 

53/2022/TT-BTC. 

- Điều 9 

Điều 9 của dự thảo Quy định có tên và nội dung như sau:  

“Điều 9.Chi mua sắm các trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể thao tại các thiết chế văn hóa, thể thao các cấp; chi hỗ trợ xây dựng tủ 

sách cho thư viện cấp huyện; tủ sách cho trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã, 

nhà văn hóa khu thể thao thôn; chi hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với thiết chế 

văn hóa, thể thao xã, thôn và hỗ trợ kinh phí tổ chức giải thể thao cấp xã, thôn. 

Nội dung và mức chi theo quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 26 của 

Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính.”.  

Đối với nội dung này, Sở Tư pháp nhận thấy theo Điều 26 Thông tư số 

53/2022/TT-BTC quy định về chi nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống 

thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở thì sẽ hỗ trợ 03 hoạt động gồm (1) hỗ trợ mua 

sắm các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các 

thiết chế văn hóa thể thao, (2) hỗ trợ xây dựng tủ sách cho thư viện cấp huyện, 

tủ sách cho trung tâm văn hóa thể thao cấp xã, nhà văn hóa thôn, (3) hỗ trợ kinh 

phí hoạt động đối với các thiết chế văn hóa, thể thao xã, bản và kinh phí tổ chức 

giải thể thao cấp xã, bản. Đồng thời, tại điểm d khoản 2 Điều 26 Thông tư số 

53/2022/TT-BTC có nội dung giao HĐND cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ 

thể đối với từng hoạt động này. Theo các quy định nêu trên thì Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nôn thôn cần nghiên cứu, xây dựng mức hỗ trợ cụ thể cho từng 
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hoạt động này để tham mưu UBND trình HĐND tỉnh ban hành chứ không phải 

là dẫn chiếu đến việc thực hiện quy định tại các điểm a, b, c Điều 26 của Thông 

tư số 53/2022/TT-BTC. của Bộ Tài chính như Điều 9 của dự thảo văn bản. 

Do đó, để đảm bảo tên điều được ngắn gọn, chính xác và thực hiện hết 

trách nhiệm được Bộ Tài chính giao, cơ quan soạn thảo cần rà soát để chỉnh sửa 

tên Điều 9; đồng thời chỉnh sửa, bổ sung, thiết kế lại nội dung Điều 9 thành các 

khoản, trong mỗi khoản là các điểm (nếu có) tương ứng với mỗi nội dung và các 

mức hỗ trợ cụ thể,  theo hướng như sau: 

“Điều 9. Hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn 

hóa, thể thao cơ sở 

1. Hỗ trợ mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể thao tại các thiết chế văn hóa thể thao:  

a) Trung tâm văn hóa cấp tỉnh: ….. 

b) Trung tâm văn hóa cấp huyện: ….. 

… 

2. …………………………………………………………. ” 

- Điều 12 

Điều 12 quy định về mức hỗ trợ duy trì, vận hành cung cấp dịch vụ thông 

tin công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Theo đó, tại điểm b Điều 12 có quy định “b) Duy 

trì đảm bảo vận hành các hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin: 02 triệu 

đồng/tháng/xã.”. Tuy nhiên, dự thảo văn bản chưa quy định cụ thể các hoạt 

động cung cấp dịch vụ thông tin gồm những hoạt động gì? Mức hỗ trợ mỗi hoạt 

động là bao nhiêu? việc tính toán xác định mức hỗ trợ hàng tháng là 02 triệu 

đồng/xã là căn cứ vào quy định nào? Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo 

tiếp tục rà soát, nghiên cứu để bổ sung cho đầy đủ, rõ ràng. 

- Điều 13 

Điều 13 của dự thảo Quy định có nội dung về chi thiết kế, sản xuất và lắp 

biển địa chỉ số đến từng địa chỉ (hộ gia đình, cơ quan, tổ chức trên địa bàn nông 

thôn) theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên, Sở Tư 

pháp nhận thấy theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Thông tư số 53/2022/TT-BTC 

của Bộ Tài chính thì căn cứ nhu cầu gắn biển tại địa phương, yêu cầu về nội 

dung thông tin, chất liệu Biển địa chỉ số, điều kiện thực tế tại địa phương và khả 

năng ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bố 

trí dự toán kinh phí để thực hiện nhiệm vụ. Như vậy, đối với nội dung này Hội 
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đồng nhân dân tỉnh không cần quy định mức hỗ trợ cụ thể, do đó đề nghị cơ 

quan soạn thảo rà soát để lược bỏ điều này. 

- Điều 14 

Điều 14 của dự thảo Quy định có nội dung về chi tổ chức các hoạt động hỗ 

trợ xây dựng mô hình, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Chi hội, 

Tổ hội nghề nghiệp. Theo đó, khoản 1 Điều 14 có nội dung như sau:  

“1. Nội dung hỗ trợ:  

- Hỗ trợ xây dựng các Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân 

nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng”, (5 tự: tự giác, tự nguyện, tự 

chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm; 5 cùng: cùng chí hướng về lĩnh vực sản xuất, 

kinh doanh; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm và 

cùng thụ hưởng; Trên cơ sở đó hỗ trợ xây dựng các chi, tổ hội nghề nghiệp “3 

trong 1”; “4 trong 1” và “5 trong 1”. 

- Hỗ trợ pháp lý và tư vấn cho các Chi hội, Tổ hội nông dân nghề nghiệp 

trong hoạt động, quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, kết nối 

cung cầu, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp. 

- Tổ chức cho các cán bộ, hội viên các Chi, tổ hội đi học tập, nghiên cứu, 

trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về mô hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tiêu biểu 

ở trong và ngoài nước.”. 

Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 39 Thông tư số 53/2022/TT-BTC thì chỉ 

giao HĐND cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ thể….còn nội dung các hoạt 

động hỗ trợ xây dựng mô hình, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các 

Chi hội, Tổ hội nghề nghiệp theo hướng dẫn của Trung ương Hội nông dân Việt 

Nam. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát khoản 1 Điều 14 để chỉnh sửa 

thành “1. Nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương Hội 

Nông dân Việt Nam” cho chính xác và phù hợp hơn. 

Ngoài các ý kiến tham gia cụ thể vào nội dung của từng điều của dự thảo 

Quy định như trên, qua nghiên cứu Sở Tư pháp nhận thấy theo nhiệm vụ được 

giao tại các Thông tư số 15/2022/TT-BTC, số 46/2022/TT-BTC, số 53/2022/TT-

BTC của Bộ Tài chính; Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định thì HĐND cấp tỉnh được giao quy định cụ thể mức hỗ 

trợ đối với một số nội dung hỗ trợ thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021 - 2025. 

Tuy nhiên, tại một số điều thuộc Chương II của dự thảo Quy định lại 

không quy định mức hỗ trợ cụ thể mà quy định theo hướng xác định mức “tối 

đa” (Ví dụ: khoản 2 Điều 6 quy định “Mức hỗ trợ: tối đa 50% tổng kinh phí..”; 

khoản 1 Điều 10 quy định hỗ trợ mua sắm thiết bị đài truyền thanh xã “Mức hỗ 

trợ: tối đa 30 triệu đồng/cụm.”... là những quy định còn chung chung, chưa cụ 
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thể, không đảm bảo thực hiện đúng nhiệm vụ được giao tại văn bản của cơ quan 

nhà nước cấp trên. 

Từ những phân tích nêu trên, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên 

cứu, rà soát chỉnh sửa, bổ sung dự thảo văn bản theo hướng cần xác định mức hỗ 

trợ cụ thể cho phù hợp với thực tiễn của tỉnh để quy định trong văn bản để đảm 

bảo thực hiện đúng trách nhiệm đã được cơ quan nhà nước cấp trên giao, đảm 

bảo tính thống nhất khi triển khai thực hiện.  

3. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm thi hành Nghị quyết  

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Tài chính bố trí nguồn 

lực để đảm bảo cho việc thi hành Quyết định. Đồng thời, chủ trì phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan bố trí nguồn lực phù hợp và các 

điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện Nghị quyết sau khi được Hội 

đồng nhân dân tỉnh thông qua. 

4. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản  

Bên cạnh việc chỉnh sửa, bổ sung nội dung của dự thảo Nghị quyết và dự 

thảo Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết như đã nêu ở trên, đề nghị cơ 

quan soạn thảo rà soát, thiết kế lại các điều tại Chương II của dự thảo Quy định 

cho đảm bảo về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định tại Điều 62 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP).  

Ví dụ: 

 Đối với nội dung Điều 2 của dự thảo Quy định: ngoài việc tách điểm a 

khoản 1 để chuyển thành một điều độc lập tại Chương I để quy định về nguyên 

tắc hỗ trợ như đã phân tích ở trên. Đối với các nội dung còn lại tại Điều 2 của dự 

thảo Quy định thì cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu để thiết kế lại bố cục sao 

cho rõ ràng, cụ thể hơn. Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo cũng cần rà soát lại các 

điều, khoản, điểm để trình bày bố cục văn bản theo Điều 62 của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP, theo đó: trong mỗi điều được chia thành các khoản bằng chữ 

số Ả Rập theo thứ tự 1,2, 3…chứ không phải chia ngay thành các điểm như các 

Điều 11, 12, hoặc dùng dấu (-) như Điều 13…; trong mỗi khoản được chia thành 

các điểm bằng chữ cái tiếng Việt theo thứ tự a); b); c) .... chứ không phải là dùng 

dấu (-) như Điều 3, Điều 14; không sử dụng các ký hiệu khác (ví dụ như dấu (-), 

(+), (.)) để thể hiện các ý trong một điểm như tại Điều 2 của dự thảo Nghị 

quyết… 

II. KẾT LUẬN 

Căn cứ hồ sơ dự thảo Nghị quyết do Sở Nông nghiệp và PTNT gửi thẩm 

định, Sở Tư pháp nhận thấy dự thảo Nghị quyết đủ điều kiện để trình UBND 

tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh thông qua sau khi cơ quan chủ trì soạn thảo đã 
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tiếp thu, giải trình, làm rõ, chỉnh sửa đầy đủ theo các ý kiến tại Báo cáo thẩm 

định này.  

Hồ sơ dự thảo Nghị quyết để trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo 

quy định tại Điều 20 của Quy chế xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh và xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2021/QĐ-

UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh. Đồng thời với việc trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh, cơ quan soạn thảo gửi Sở Tư pháp một bộ hồ sơ dự thảo văn bản để 

thực hiện theo dõi theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đối với dự 

thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức hỗ trợ cụ thể cho các nội dung hỗ trợ 

thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu do Sở Nông nghiệp và PTNT soạn thảo. Đề nghị cơ quan soạn thảo 

nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo văn bản theo quy định của pháp 

luật./. 

Nơi nhận:  
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu; 

- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo) 

- UBND tỉnh; (báo cáo) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, XDKT&THPL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Công Thiếp 
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