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V/v có ý kiến đóng góp
dự thảo văn bản

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Sở Tư pháp nhận được văn bản số 747/SKHĐT-TH ngày 20/3/2018 của Sở
Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số
50/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc HĐND tỉnh ủy
quyền cho Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến chủ trương đầu tư đối với các dự án
đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ do địa
phương quản lý và quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B, dự án
trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương (Nghị quyết số
50/2016/NQ-HĐND). Qua nghiên cứu, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:
1. Về hình thức ban hành Nghị quyết: Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham
mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số
50/2016/NQ-HĐND với hình thức Nghị quyết quy phạm pháp luật, theo đó, trình
tự, thủ tục ban hành Nghị quyết thực hiện đúng theo quy định của Luật ban hành
văn bản QPPL năm 2015 và 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.
2. Một số nội dung góp ý cụ thể:
a) Số, ký hiệu dự thảo Nghị quyết đề nghị sửa thành “Số:…./2018/NQHĐND”.
b) Tại phần căn cứ pháp lý ban hành, đề nghị:
- Bổ sung nội dung “Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày
31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công”.
- Tại phần căn cứ pháp lý cuối cùng, đề nghị sửa thành “Xét Tờ trình số
/TTr-UBND ngày /3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh……; báo cáo thẩm tra của
Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của Đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh tại kỳ họp”.
- Về thể thức, kỹ thuật trình bày, đề nghị thực hiện theo quy định tại khoản
3, Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
c) Khoản 2, Điều 61 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP quy định “HĐND các
cấp quyết định hoặc ủy quyền cho Thường trực HĐND cùng cấp xem xét, cho ý
kiến, quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp mình

quản lý theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 91 của Luật Đầu tư
công”. Như vậy, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP quy định HĐND tự quyết định
hoặc ủy quyền cho Thường trực HĐND quyết định. Do đó, việc HĐND tỉnh đã ủy
quyền cho Thường trực HĐND tỉnh là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật
hiện hành (thông qua Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND), nhưng nay HĐND thấy
không cần thiết phải ủy quyền cho Thường trực HĐND thực hiện nội dung uỷ
quyền này nữa (để các đại biểu HĐND trực tiếp tham gia ý kiến và quyết định, qua
đó tăng cường hoạt động giám sát trong tổ chức thực hiện). Vì vậy, Sở Tư pháp đề
xuất nêu lý do để bãi bỏ việc ủy quyền (bãi bỏ Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND)
là: “HĐND tỉnh thực hiện việc xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư dự
án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp mình quản lý theo quy định của Luật Đầu tư
công”. Đồng thời, đề nghị nêu rõ lý do này trong dự thảo Tờ trình để trình và tham
mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua.
d) Về việc quy định ngày có hiệu lực của văn bản tại Điều 3 dự thảo, đề
nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu ghi cụ thể ngày có hiệu lực của văn bản và
phải đảm bảo ngày này không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày văn bản được ký ban
hành (thực hiện theo khoản 1, Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP).
đ) Bổ sung vào “nơi nhận” đầy đủ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm
tra, theo dõi việc thi hành văn bản QPPL, cơ quan Công báo và các cơ quan, tổ
chức có liên quan khác theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
Trên đây là ý kiến của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị
quyết số 50/2016/NQ-HĐND, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp./.
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