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HĐND tỉnh về phát triển thanh niên
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2030

 

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 391/SNV-XDCQ&CTTT ngày 
23/02/2022 về việc đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị 
quyết của HĐND tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-
2030, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Căn cứ ban hành Nghị quyết
- Điều 40 của Luật Thanh niên ngày 16/6/2020: 
“Điều 40. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh
1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình, có trách nhiệm sau đây: a) Ban hành nghị quyết về phát triển thanh niên 
tại địa phương để thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh 
niên;..”

- Điểm c khoản 7 Mục IV Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai 
đoạn 2021-2030: “7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương…c) Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết phát 
triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030;..”.

- Điểm b khoản 2 Mục II của Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển 
thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 
1113/QĐ-BNV ngày 17/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Ban hành văn bản chỉ 
đạo, triển khai thực hiện Chiến lược…Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Nghị quyết về phát 
triển thanh niên theo quy định tại Điều 40 Luật Thanh niên năm 2020 nhằm đảm 
bảo việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-
2030 của địa phương….”.

Do đó, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị 
quyết của HĐND tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-
2030 là đúng thẩm quyền. 

2. Hình thức văn bản
Nội dung dự thảo Nghị quyết là các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, 

nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện, nguồn lực để thực hiện chính sách pháp 
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luật về thanh niên và trách nhiệm tổ chức thực hiện, cho nên Sở Nội vụ tham mưu 
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết cá biệt là phù hợp.

3. Nội dung dự thảo Nghị quyết
Sở Tư pháp cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, 

về nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện đề nghị cơ quan soạn thảo nên nghiên 
cứu bổ sung nội dung: Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản chỉ đạo, 
triển khai thực hiện (ví dụ như rà soát, ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền 
sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành các văn bản phù hợp với nội dung 
của Luật Thanh niên năm 2020 và các quy định của pháp luật có liên quan,…).

4. Thể thức và kỹ thuật trình bày
Dự thảo Nghị quyết đảm bảo theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-

CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Tuy nhiên, cơ quan soạn 
thảo cần chỉnh sửa lại một số nội dung cụ thể như: Tên của Điều 1 Nghị quyết nên 
viết lại là “Thống nhất thông qua nội dung phát triển thanh niên tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2022 – 2030”; thứ tự các điểm cần sắp xếp lại theo thứ tự cho phù 
hợp: ví dụ: e, g, h (không có f).

Trên đây là ý kiến góp ý của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết của 
HĐND tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2030. Kính 
gửi Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh theo quy định./.
                                     
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VBTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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