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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, đánh giá việc thực hiện  

Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Về phân bổ định mức chi bảo đảm cho 

công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại Công văn 

số 3784/VP-KT ngày 11 tháng 11 năm 2022 về việc hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo 

Nghị quyết phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật. Qua rà soát, Sở Tư pháp báo cáo kết quả đánh giá tình hình thực hiện 

Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau: 

1. Số lượng văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trong năm 2020 

và năm 2021: 

a) Năm 2020: 

- Nghị quyết: cấp tỉnh: 14; cấp huyện: 00; cấp xã: 00. 

- Quyết định: cấp tỉnh: 37; cấp huyện: 15; cấp xã: 00. 

b) Năm 2021: 

- Nghị quyết: cấp tỉnh: 15; cấp huyện: 00; cấp xã: 00. 

- Quyết định: cấp tỉnh: 54; cấp huyện: 16; cấp xã: 00. 

2. Kinh phí đã thực hiện: 

a) Năm 2020: 

- Nghị quyết: cấp tỉnh: 138 triệu (01 sửa đổi, bổ sung; 13 ban hành mới, 

thay thế); cấp huyện: 00; cấp xã: 00. 

- Quyết định: cấp tỉnh: 356 triệu (07 sửa đổi, bổ sung; 30 ban hành mới, 

thay thế); cấp huyện: 64 triệu (08 ban hành mới, thay thế); cấp xã: 00. 

=> Tổng mức chi: 558 triệu. 

b) Năm 2021: 

- Nghị quyết: cấp tỉnh: 150 triệu (15 ban hành mới, thay thế); cấp huyện: 

00; cấp xã: 00. 

- Quyết định: cấp tỉnh: 532 triệu (04 sửa đổi, bổ sung; 50 ban hành mới, 

thay thế); cấp huyện: 144 triệu (16 ban hành mới, thay thế); cấp xã: 00. 
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=> Tổng mức chi: 826 triệu. 

3. Đánh giá sự phù hợp của mức chi theo Nghị quyết số 17/2017/NQ-

HĐND và dự thảo Nghị quyết mới: 

a) Đối với Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND 

Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 

338/2016/TT-BTC: để quy định mức phân bổ theo Thông tư số 338/2016/TT-

BTC là 10 triệu đồng/văn bản (có giảm dần theo từng loại văn bản, từng cấp ban 

hành). Như vậy, mức chi đảm bảo tính thống nhất theo quy định pháp luật. 

b) Đối với dự thảo Nghị quyết mới: 

Dự thảo Nghị quyết mới được tham mưu xây dựng trên cơ sở những quy 

định của Thông tư số 42/2022/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

338/2016/TT-BTC): để quy định mức phân bổ theo Thông tư số 42/2022/TT-

BTC là 30 triệu đồng/văn bản cho công tác xây dựng và 3,7 triệu đồng/văn bản 

cho hoạt động thẩm định, thẩm tra (có giảm dần theo từng loại văn bản, từng cấp 

ban hành). Như vậy, mức chi đảm bảo tính thống nhất theo quy định pháp luật. 

4. Dự kiến ngân sách chi khi Nghị quyết mới được ban hành: 

- Theo thống kê văn bản đã ban hành trong năm 2020, năm 2021 thì dự kiến 

trong thời gian tới, mỗi năm trung bình tỉnh sẽ ban hành khoảng 60 văn bản (15 

Nghị quyết; 45 Quyết định) với số tiền khoảng: 1 tỷ 302,2 triệu. 

- Dự kiến mức chi tăng thêm như sau: 

+ Đối chiếu năm 2020 chi 558 triệu, thì dự kiến số tiền tăng thêm là: 874,2 

triệu. 

+ Đối chiếu năm 2021 chi 826 triệu, thì dự kiến số tiền tăng thêm là: 606,2 

triệu. 

Trên đây là kết quả rà soát, đánh giá tình hình thực hiện số 17/2017/NQ-

HĐND và dự kiến chi tăng thêm khi thực hiện Nghị quyết mới, Sở Tư pháp xin 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh;                                                                                                                                                                                                                                              
- Lưu: VT, XD,KT&TDTHPL.                                                                                       
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