UBND TỈNH LONG AN
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 304/STP-XDKTVB
V/v thẩm định dự thảo
văn bản quy phạm pháp luật

Long An, ngày 09 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Sở Tư pháp nhận được văn bản số 602/SNN-CCPTNT ngày 06/3/2018 của Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết về việc
quy định mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô
hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai
đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là dự thảo văn bản).
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015, 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 QPPL (Nghị định số 34/2016/NĐ-CP),
Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định đối với dự thảo văn bản nêu trên như sau:
1. Về thẩm quyền ban hành văn bản
Thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư số 15/2017/TTBTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự
nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn
2016-2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh trình
HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và
nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Long An là cần thiết và phù hợp với
thẩm quyền được giao.
2. Một số nội dung đóng góp cụ thể
a) Tại tên gọi của dự thảo văn bản đề nghị sửa như sau: “Về việc quy định mức
hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm
nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 20182020 trên địa bàn tỉnh Long An”, đồng thời đề nghị rà soát để sửa tương tự đối với dự
thảo Tờ trình và toàn bộ dự thảo Nghị quyết.
b) Tại chủ thể ban hành Nghị quyết đề nghị sửa như sau:
“HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 9”
c) Tại căn cứ pháp lý thứ 2 đề nghị sửa như sau: “Thực hiện Quyết định số
1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục
tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;”. Đồng thời tại căn cứ
pháp lý cuối cùng đề nghị kết thúc bằng dấu chấm theo quy định tại khoản 3, Điều 61,
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
d) Tại Điều 1:

- Tại khoản 1, dự thảo chỉ quy định các đối tượng nhận hỗ trợ thuộc địa bàn xã
đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, xã đặc biệt khó khăn và ấp đặc biệt khó khăn thuộc
Chương trình 135, tuy nhiên tại khoản 3, trong bảng biểu dự thảo có quy định mức hỗ
trợ tối đa cho các hộ trên địa bàn ngoài xã bãi ngang và xã thuộc Chương trình 135.
Do đó, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, xác định lại đối tượng
nhận hỗ trợ và quy định thống nhất trong toàn dự thảo sao cho phù hợp theo quy định
tại Thông tư số 15/2017/TT-BTC.
- Tại gạch đầu dòng thứ 3, mục 1, bảng biểu, khoản 3 Dự án lâm nghiệp đề
nghị bổ sung như sau “Giống cây lâm nghiệp theo quy định trồng rừng sản xuất (hỗ
trợ giống lần đầu); thuốc bảo vệ thực vật; phân bón”.
đ) Tại Điều 3 đề nghị sửa như sau:
“Điều 3. Hội đồng nhân dân giao….
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, kỳ họp
thứ….thông qua ngày….tháng 4 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ
ngày….tháng….năm 2018./.”
Về việc quy định ngày có hiệu lực của văn bản, đề nghị ghi cụ thể ngày có hiệu
lực, đảm bảo ngày này không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày văn bản được thông qua
(theo quy định tại khoản 1, Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP). Đồng thời cân
nhắc quy định ngày có hiệu lực của văn bản phù hợp với điều kiện thức tế để dễ áp
dụng, nâng cao hiệu lức quản lý nhà nước ở địa phương.
e) Tại nơi nhận đề nghị bổ sung “Cổng thông tin điện tử tỉnh”.
g) Đối với mức hỗ trợ, nội dung hỗ trợ quy định tại khoản 3, mức chi xây dựng
và quản lý dự án quy định tại khoản 4, Điều 1 của dự thảo văn bản đề nghị Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Tài chính
trước khi tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua.
Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết về
việc quy định mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng
mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai
đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Long An, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo văn bản, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình
HĐND tỉnh quyết định./.
Nơi nhận:
KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, XDKTVB.
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