
         UBND TàNH CÀ MAU CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  SỞ KẾ HO¾CH VÀ Đ¾U TƯ Đßc lập - Tự do - H¿nh phúc 

 

Số:           /SKHĐT-TH 

V/v trình thẩm định văn bản quy 
phạm pháp luật  

 

Cà Mau, ngày      tháng 02 năm 2023 

Kính gửi: Sở Tư pháp tánh Cà Mau 

Vißc xây dựng Nghị quyết Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các 
Chương trình mÿc tiêu quốc gia, giữa các Chương trình mÿc tiêu quốc gia và các 
chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác trên địa bàn tánh Cà 
Mau giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tánh thống 
nhất tại Công văn số 203/HĐND-TT ngày 18/10/2022; Chā tịch Āy ban nhân dân 
tánh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chā trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 
quan tham mưu xây dựng dự thảo Tờ trình Āy ban nhân dân tánh và Nghị quyết 
Hội đồng nhân dân tánh tại Công văn số 7255/UBND-TH ngày 26/10/2022. 

Thực hißn chá đạo cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tánh, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
đã dự thảo Tờ trình Āy ban nhân dân tánh và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tánh 
Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình mÿc tiêu quốc gia, 
giữa các Chương trình mÿc tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế 
huy động các nguồn lực khác trên địa bàn tánh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025 và 
gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định cāa Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật (tại Công văn số 3531/SKHĐT-TH ngày 
13/12/2022); đến nay, đã hết thời hạn lấy ý kiến theo quy định. 

Trên cơ sở ý kiến đóng góp cāa các cơ quan, đơn vị (có gửi kèm theo), Sở 
Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thißn dự thảo Tờ trình Āy ban nhân dân tánh và Nghị 
quyết Hội đồng nhân dân tánh. Để đảm bảo thực hißn theo đúng quy định cāa Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hißn, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư kính gửi dự thảo các văn bản nêu trên đến Sở Tư pháp để 
xem xét thẩm định trước khi trình Āy ban nhân dân tánh theo quy định tại Điều 
121 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

(Gửi kèm theo: Dự thảo Tờ trình Āy ban nhân dân tỉnh; Dự thảo Nghị 
quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; Phÿ lÿc tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến đóng 
góp cāa các cơ quan, đơn vị và các văn bản có liên quan).  

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính gửi đến Sở Tư pháp xem xét, thẩm định./.     

           KT. GIÁM ĐỐC 

          PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                             

- Như trên; 
- UBND tánh (báo cáo, iO); 
- Ban Giám đốc (iO); 
- Lưu: TH, VP, K.                                                                                                 

                                                                                 Tr¿n Công Khanh 
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Phÿ lÿc 
Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp cāa các cơ quan, tổ chức về dự thảo Tờ trình Āy ban nhân dân tỉnh 
và Nghị quyết Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình mÿc tiêu quốc gia, giữa các chương 

trình mÿc tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác 
 trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025 

(Kèm theo Công văn  số 335/SKHĐT-TH ngày 15/02/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

STT Nội dung ý kiến đóng góp Nội dung tiếp thu, giải trình 

1 Ý kiến cāa Sở Tư pháp (Công văn số 2869/STP-XD,KT&TDTHPL ngày 21/12/2022) 

 

- Đề nghị bổ sung các căn cứ <Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020=. 

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, để áp dÿng làm 
căn cứ ban hành cho phù hợp (các văn bản quy phạm pháp luật được áp 
dÿng làm căn cứ ban hành phải liên quan trực tiếp nội dung quy định 
cāa văn bản, được ghi chính xác, đầy đā nội dung). 
- Tại Điều 2 (về đối tượng áp dÿng): trên cơ sở phạm vi điều chỉnh, cũng 
như nội dung quy định cÿ thể cāa văn bản. Đề nghị cơ quan chā trì soạn 
thảo hoàn chỉnh theo hướng quy định cÿ thể <từng nhóm đối tượng áp 
dÿng=, để nội dung quy định chặt chẽ hơn. 

- Tại Điều 10: đề nghị bỏ. Vì không thuộc phạm vi điều chỉnh cāa dự 
thảo văn bản. 

- Đề nghị bỏ Chương IV, vì nội dung <Tổ chức thực hiện= đã được thể 
hiện tại Điều 2 cāa dự thảo Nghị quyết. 
- Về ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày cāa dự thảo: đề nghị áp dÿng đúng quy 
định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 cāa 
Chính phā; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 
cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 cāa Chính phā quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật. 

Các nội dung này đã được tiếp thu, hoàn chỉnh 
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STT Nội dung ý kiến đóng góp Nội dung tiếp thu, giải trình 

2 Ý kiến cāa Sở Công Thương (Công văn số 2534/SCT-QLTM ngày 23/12/2022) 

 

- Tại mÿc 1, Điều 5, Chương II cāa quy định, đề xuất bổ sung thêm nội 
dung <công trình hạ tầng chợ nông thôn=. Lý do: hiện nay, phần lớn 
tại các chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh có cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật 
xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu trao đổi mua bán cho người dân và 
tiểu thương, đặc biệt là việc thực hiện đạt chuẩn chợ kinh doanh thực 
phẩm theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11856:2017 đối với các xã phấn 
đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nhưng chưa được bố trí nguồn 

vốn để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp. 

- Các nội dung khác cāa dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và Quy định, Sở 
Công Thương thống nhất, không có ý kiến góp thêm. 

Đã bổ sung 

3 Ý kiến cāa Sở Tài chính (Công văn số 4817/STC-HCSN ngày 21/12/2022) 

 

Đề nghị bổ sung nội dung cách thức và quy trình thực hiện lồng ghép 
nguồn vốn đối với các nội dung hoạt động được quy định tại điểm b, c 
khoản 2 Điều 5 cāa dự thảo Nghị quyết. Đồng thời, đối với quy trình 
lồng ghép nguồn vốn nên quy định rõ trách nhiệm và nhiệm vÿ thực hiện 
đối với từng cấp ngân sách để làm cơ sở thực hiện thống nhất. 

Nội dung này đã được quy định cÿ thể tại Điều 6 dự thảo Quy định 

4 Ý kiến cāa Sở Thông tin và Truyền thông (Công văn số 2187/STTTT-Ttra ngày 21/12/2022) 

 

Tại Chương IV <Tổ chức thực hiện=, cần bổ sung, sắp xếp bố cÿc thành 
02 Điều: <Điều 11. Trách nhiệm thực hiện= và <Điều 12. Sửa đổi, bổ 
sung Quy định=; đồng thời, bổ sung Điều 11 và Điều 12 vào phần IV, 
mÿc 2 tại dự thảo Tờ trình cho phù hợp. 

Theo yêu cầu cāa Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện lại 
dự thảo Nghị quyết, theo đó đã bỏ Chương IV 
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STT Nội dung ý kiến đóng góp Nội dung tiếp thu, giải trình 

5 Ý kiến cāa Āy ban nhân dân huyện Đầm Dơi (Công văn số 4938/UBND-VP ngày 23/12/2022) 

 

- Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết, đơn vị soạn thảo cần thực 
hiện theo đúng mẫu 17 Phÿ lÿc ban hành kèm theo Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 cāa Chính phā. Về cách trình bày 
các ý tại điểm b khoản 1 Điều 6 cāa Quy định, đơn vị cần thực hiện theo 

quy định tại khoản 2 Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 cāa Chính phā quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
- Tại điểm a, khoản 6 Điều 6: <Căn cứ vào kế hoạch đầu tư công trung 
hạn (giai đoạn 2021 – 2025) và Kế hoạch thực hiện các Chương trình 
mục tiêu quốc gia trung hạn (giai đoạn 2021 – 2025) đã được phê 
duyệt=, đề xuất nêu rõ kế hoạch này là cāa cấp nào phê duyệt để cấp xã 
làm căn cứ thực hiện.   

Đã tiếp thu, hoàn chỉnh 

6  

Ý kiến cāa các sở: Nội vÿ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động 
- Thương binh và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; Giao thông vận 
tải; Giáo dÿc và Đào tạo; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Xây 
dựng; Ban Dân tộc; UBND các huyện: Trần Văn Thời, Ngọc Hiển, 
Phú Tân, Cái Nước và thành phố Cà Mau: Thống nhất với dự thảo 
Tờ trình Āy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

 


