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BẢN TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý THÀNH 

VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động 

triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”  

trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau 

 

Thực hiện Công văn số 3432/VP-KGVX ngày 13/10/2022 của Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh về việc tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết 

quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động triển khai Đề án “Xây dựng xã 

hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến 

góp ý của thành viên UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Đối với ý kiến góp ý của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 

3605/GĐS ngày 04/10/2022: Nghị quyết được dẫn chiếu nhiều văn bản quy 

phạm pháp luật, do đó, đề nghị bổ sung thêm khoản 3, Điều 5: “Trường hợp các 

văn bản được dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì 

áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế”. Sở GD&ĐT không tiếp 

thu, hiệu chỉnh dự thảo Nghị quyết, do đã tiếp thu ý kiến thẩm định của Giám 

đốc Sở Tư pháp. 

Tại điểm b, mục 4 Báo cáo thẩm định số 455/BC-STP ngày 20/9/2022 của 

Giám đốc Sở Tư pháp đã góp ý: “+Tại khoản 7: Đề nghị bỏ. Vì, nội dung quy 

định không phù hợp, dễ phát sinh những vướng mắc.” 

2. Đối với ý kiến góp ý của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại 

Công văn số 3100/GĐS ngày 06/10/2022: “Về đối tượng áp dụng (khoản 1 Điều 

2 của dự thảo): Cần rà soát lại đối tượng áp dụng là các Sở,ban, ngành, cấp 

tỉnh. Lý do: Các nội dung chi trong dự thảo chủ yếu là chi cho công tác phát 

triển giáo dục; trong khi đó, một số sở, ngành không có chức năng thực hiện 

nhiệm vụ này”. Sở GD&ĐT không tiếp thu, hiệu chỉnh dự thảo Nghị quyết. 

Theo Điều 2 Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08/3/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định: “Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án”. 

Tại điểm b, mục 4 Báo cáo thẩm định số 455/BC-STP ngày 20/9/2022 của 

Giám đốc Sở Tư pháp đã góp ý: “tại Điều 2 (về đối tượng áp dụng): Cơ quan 

chủ trì soạn thảo nghiên cứu, hoàn chỉnh theo hướng quy định cụ thể “từng 



nhóm đối tượng áp dụng” để nội dung quy định chặt chẽ. Việc quy định chung 

chung như dự thảo Nghị quyết chưa thể hiện rõ đối tượng áp dụng của văn 

bản”. 

Từ những nội dung trên, việc quy định nhóm đối tượng áp dụng theo dự 

thảo Nghị quyết là phù hợp, đơn vị nào có liên quan đến việc triển khai thực 

hiện Đề án thì áp dụng quy định tại Nghị quyết này. 

Sở GD&ĐT báo cáo kết quả tổng hợp và tiếp thu ý kiến góp ý của thành 

viên UBND tỉnh kính trình UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

ban hành./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT; 
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