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#SoKyHieuVanBan
V/v góp ý các dự thảo Nghị quyết của

HĐND tỉnh thông qua các hồ sơ, nhiệm
vụ, quy hoạch thuộc thẩm quyền tổ chức 

lập của UBND tỉnh

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1309/SXD-PQH ngày 31/8/2021 của Sở 
Xây dựng về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua các hồ sơ 
nhiệm vụ quy hoạch thuộc thẩm quyền tổ chức lập của UBND tỉnh theo quy định tại 
khoản 4 Điều 34 Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 
28 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; do dự 
thảo Nghị quyết là văn bản hành chính nên Sở Tư pháp không tiến hành thẩm định 
theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 
mà tham gia góp ý một số nội dung như sau:

1. Về thẩm quyền ban hành
Căn cứ khoản 9 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên 

quan đến quy hoạch: “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng…9. Sửa đổi, 
bổ sung Điều 34 như sau: …2. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy 
hoạch xây dựng: a) Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện; quy hoạch xây dựng vùng 
huyện; b) Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, trừ các quy hoạch quy định tại 
khoản 1 Điều này….4. Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức lập quy hoạch xây dựng có 
trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định trước khi được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt”, việc Sở Xây dựng tham mưu UBND 
tỉnh trình HĐND tỉnh các dự thảo Nghị quyết thông qua: Nhiệm vụ quy hoạch chung 
xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) khu vực ven biển huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình 
giai đoạn đến năm 2025 và năm 2035; nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện 
phía đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nhiệm vụ quy 
hoạch chung xây dựng hai bên sông Thu Bồn, từ cầu Giao Thủy đến Cửa Đại giai 
đoạn đến năm 2030 và năm 2050, là cần thiết và đúng thẩm quyền ban hành.

Các dự thảo Nghị quyết đã được UBND tỉnh đăng ký trình tại kỳ họp thứ 3 – 
HĐND tỉnh khóa X.

2. Nội dung dự thảo Nghị quyết
Các dự thảo Nghị quyết đã lấy ý kiến của các sở, ngành và các địa phương liên 

quan; theo quy định tại Điều 32 Luật Xây dựng năm 2014 quy định về thẩm quyền 
thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng: “2. Cơ quan quản lý quy hoạch 
xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 
xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cùng cấp.” và Điều 33 
Luật Xây dựng năm 2014 quy định Hội đồng thẩm định và nội dung thẩm định nhiệm 
vụ và đồ án quy hoạch xây dựng:…2. Ủy ban nhân dân quyết định thành lập Hội đồng 
thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt. Cơ 



quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện là cơ 
quan thường trực của Hội đồng thẩm định cùng cấp.”, do đó, việc thẩm định nhiệm 
vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc các cơ quan đã được quy định như trên; Sở Tư 
pháp tham gia thêm ý kiến như sau: 

- Cơ quan soạn thảo nên bổ sung: Kinh phí thực hiện và nguồn vốn thực hiện 
vào các dự thảo Nghị quyết.

- Tại khoản 2 Điều 2 của các dự thảo đề nghị bổ sung thêm “Tổ đại biểu HĐND 
tỉnh” và viết lại là “2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và 
đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.”

3. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
Đề nghị Sở Xây dựng thực hiện đúng theo Phụ lục I và Mẫu 1.1. Nghị quyết cá 

biệt - Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 
của Chính phủ về Công tác văn thư; theo đó cần chú ý một số thể thức và kỹ thuật 
trình bày như sau: 

- Về căn cứ ban hành văn bản: Đề nghị bỏ “Sau khi xem” tại đoạn cuối của 
phần căn cứ và viết lại là “Xét Tờ trình số…”, kết thúc dòng cuối cùng phần căn cứ 
bằng dấu chấm (.) không phải là dấu phẩy (,).

- Bố cục của các dự thảo Nghị quyết đề nghị nghiên cứu viết lại cho phù hợp 
và thống nhất theo hướng điều, khoản, điểm (Điều 1…1…a)…b)…). 

Kính gửi Sở Xây dựng nghiên cứu hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết và hồ sơ 
trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh./. 
                                                    
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, XDKTVB&TDTHPL

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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