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TRÍCH BIÊN BẢN 

Họp trao đổi, thống nhất và hoàn thiện nội dung dự thảo  

“Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác  

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

 

 

Hôm nay, vào lúc 8 giờ, 00 phút ngày 14/11/2022, tại Phòng họp B - Sở Tư 

pháp. Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp trao đổi, thống nhất và hoàn thiện nội dung dự 

thảo “Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau”, với thành phần, nội dung 

và kết quả cụ thể như sau: 

I. Về thành phần tham dự: 

1. Đại diện Sở Tư pháp: 

- Ông Võ Thanh Tòng, Giám đốc Sở Tư pháp – Chủ trì cuộc họp. 

- Ông Trần Hoàng Lộc, Phó giám đốc Sở Tư pháp. 

- Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ Phòng Xây dựng, Kiểm tra và Theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật - Sở Tư pháp. 

2. Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh. 

4. Đại diện Sở Tài chính. 

5. Đại diện Sở Nội vụ. 

6. Các đơn vị xin vắng: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau; 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

II. Về nội dung cuộc họp: 

1. Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: 

- Triển khai nội dung cuộc họp cần trao đổi, thống nhất, những nội dung cần 

báo cáo, làm rõ theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

3784/VP-KT ngày 11 tháng 11 năm 2022. 

- Trình bày những nội dung cơ bản cũng như cơ sở pháp lý tham mưu xây 

dựng từng nội dung quy định cụ thể của dự thảo Nghị quyết. Trình bày những nội 

dung chi và mức chi cụ thể đối với từng loại văn bản trên định mức phân bổ kinh 
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phí dự kiến đề xuất phân bổ. Báo cáo rà soát, giải trình những nội dung theo chỉ 

đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3784/VP-KT ngày 11 

tháng 11 năm 2022. 

2. Đại diện Sở Tài chính ý kiến: 

- Dự thảo Nghị quyết chưa thể hiện rõ nội dung phân bổ kinh phí cho cơ 

quan, đơn vị như quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND, 

cần xem lại vấn đề này. 

- Việc dự toán và phân bổ kinh phí về Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng 

HĐND tỉnh sẽ gom một đầu mối thuận lợi hơn so với dự thảo khi chuyển về các cơ 

quan, đơn vị chủ trì, tham mưu xây dựng văn bản dự toán. 

3. Đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh: 

Đề nghị tham mưu xây dựng theo hướng quy định như Nghị quyết số 

17/2017/NQ-HĐND. Đồng thời, có điều chỉnh tăng hoặc giảm tỷ lệ % cho từng cơ 

quan, đơn vị có liên quan (đã đóng góp tại Công văn số 194/HĐND-KTNS). Cân 

nhắc quy định phân bổ tỷ lệ cho hình thức văn bản “sửa đổi, bổ sung” bằng 70% 

định mức phân bổ của văn bản “mới hoặc thay thế”, văn bản “bãi bỏ” bằng 30% 

định mức phân bổ của văn bản “mới hoặc thay thế”. 

=> Các đại biểu trao đổi, thống nhất và cân nhắc hoàn thiện cho phù hợp, 

đảm bảo phù hợp theo quy định pháp luật cũng như khả năng cân đối của ngân 

sách địa phương. 

4. Đại diện Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh: 

Đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý hơn định mức phân bổ cho xây dựng văn bản 

và định mức phân bổ cho hoạt động thẩm định, thẩm tra là chung một định mức 

hay là hai định mức quy định riêng. 

* Các đại biểu trao đổi, tranh luận. Về cơ bản thống nhất theo ý kiến của 

Đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại diện Sở Tài 

chính. 

III. Ý kiến kết luận: 

Ông Võ Thanh Tòng, Giám đốc Sở Tư pháp: 

Qua trao đổi, tranh luận cũng như phân tích những cơ sở pháp lý tham mưu 

xây dựng nội dung quy định cụ thể của dự thảo Nghị quyết, ý kiến của Đại diện 

Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại diện Sở Tài chính, các đại 

biểu tham dự cuộc họp, thống nhất: 

- Thứ nhất, giao bộ phận tham mưu, hoàn chỉnh nội dung dự thảo Nghị 

quyết theo ý kiến của Đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; 
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Đại diện Sở Tài chính tại cuộc họp và ý kiến tại các Công văn số 4085/STC-

HCSN, Công văn số 194/HĐND-KTNS. 

- Thứ hai, giao bộ phận tham mưu, hoàn chỉnh hồ sơ và nội dung dự thảo 

Nghị quyết, để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định. Trong đó, cần 

lưu ý một số vấn đề: 

+ Về nội dung dự thảo Nghị quyết: bám sát kết cấu theo Nghị quyết số 

17/2017/NQ-HĐND để hoàn chỉnh, chỉ tham mưu nội dung phân bổ tăng thêm 

hoặc giảm định mức, tỷ lệ % cho phù hợp theo quy định, cũng như khả năng cân 

đối ngân sách địa phương. 

+ Về dự thảo Tờ trình để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân: 

bám sát nội dung dự thảo đã hoàn chỉnh, để hoàn thiện cho thống nhất. 

+ Tham mưu, hoàn thiện nội dung báo cáo rà soát, đánh giá kết quả thực 

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

nhân dân tỉnh Cà Mau, đúng theo 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. 

- Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với bộ phận tham mưu của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh để hoàn thiện đầy đủ thành phần hồ sơ trình theo quy định. Trong 

quá trình phối hợp tham mưu, có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo Giám 

đốc, Ban Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện.  

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 45 phút cùng ngày./. 

 

   Thư ký                                                                  Chủ trì cuộc họp           

             

 

 

 

              

         Châu Chí Tân                                                          Giám đốc Sở Tư pháp 

                                                                                                 Võ Thanh Tòng 
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