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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi đối với

công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch
 công chức, thăng hạng viên chức của tỉnh Quảng Nam

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1796/SNV-CCVC ngày 08/9/2020 của
Sở Nội vụ về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về nội dung, mức chi
tổ chức các kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh Quảng Nam. Sau khi
nghiên cứu, đối chiếu nội dung dự thảo Nghị quyết với quy định của pháp luật hiện
hành, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019.

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015.
3. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008.
4. Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010.

          5. Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức ngày
13/11/2008 và Luật Viên chức ngày 15/11/2010.

6. Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015.
7. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi

tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước 2015.
8. Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi

quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng
viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành
chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

9. Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ
sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức,
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng  một số loại
công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Đề nghị viết lại như sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác tổ chức tuyển dụng công

chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của tỉnh Quảng
Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quảng Nam, ngày 10 tháng 9 năm 2020Số: 139/BC-STP



Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần căn cứ vào Phụ lục kèm theo để viết đối
tượng áp dụng cho rõ ràng, cụ thể và chính xác hơn.

2.  Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết
với quy định của pháp luật hiện hành

2.1. Thẩm quyền ban hành
Hiện nay, chưa có văn bản nào của Trung ương giao thẩm quyền cụ thể cho

HĐND tỉnh được ban hành quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác tổ chức
tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.
Tuy nhiên, xét thấy cần thiết cho nên Sở Nội vụ đã vận dụng Thông tư liên tịch số
66/2012/TTLT – BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của liên Bộ: Tài chính, Giáo dục và
Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây
dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự
các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực; và các quy định tại  khoản 9, Điều 30 của
Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của
Chính phủ (Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức phân
bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách): “3. Quyết định các chế độ
chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài
các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ
trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo
đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân
sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ...” và khoản 2, 3, 4 Điều 27
Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh
cân đối ngân sách quyết định việc ban hành nghị quyết quy định nội dung chi, mức
chi đối với công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công
chức, thăng hạng viên chức của tỉnh Quảng Nam.

2.2. Nội dung dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia góp ý
và thống nhất. Sở Nội vụ đã giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết.
Sở Tư pháp cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết và tham gia thêm
một số nội dung sau:

- Căn cứ ban hành văn bản:  Viết lại đoạn cuối cùng của phần căn cứ như sau:
“Xét Tờ trình số         /TTr-UBND ngày    /    /2020 của UBND tỉnh về nội dung chi,
mức chi đối với công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch
công chức,  thăng hạng viên chức” của tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra  số
…./BC-HĐND ngày …/…/2020 của Ban Pháp chế và  ý kiến thảo luận của đại biểu
Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.”.

- Về thời điểm có hiệu lực: Tại dự thảo Nghị quyết viết: “…có hiệu lực từ
ngày…tháng…năm 2020” là phù hợp nhưng cần lưu ý, thời điểm có hiệu lực của
Nghị quyết không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua.

3. Về thể thức và kỹ thuật trình bày

Đề nghị tuân thủ thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định tại Nghị
định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều



và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Mẫu số 16 -
Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định, cụ thể viết lại bố cục Nghị quyết theo
hướng như sau:

         “Điều 1. Phạm vi điều chỉnh (như hướng dẫn tại mục 1)

Điều 2. Đối tượng áp dụng (như hướng dẫn tại mục 1)

Điều 3. Nội dung chi và mức chi

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện các quy định của Nghị quyết. Trong quá trình
thực hiện Nghị quyết, nếu có vướng mắc, cần sửa đổi bổ sung, UBND tỉnh kịp thời
báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để giải quyết theo thẩm quyền. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân
tỉnh, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị
quyết này.

3. Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá IX, kỳ họp thứ
17 thông qua ngày   /     /2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày  /     /2020./.”

III. KẾT LUẬN

Đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu tiếp thu các nội dung thẩm định tại Mục II của
Báo cáo này để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trước khi trình UBND tỉnh trình
HĐND tỉnh, đồng thời gửi Sở Tư pháp Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định
để theo dõi.

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết Quy
định nội dung chi, mức chi đối với công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên
chức; thi nâng ngạch  công chức, thăng hạng viên chức của tỉnh Quảng Nam./.

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, XDKTVB&TDTHPL

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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