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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết về đầu tư tu bổ di tích trên địa bàn

 tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 354/SVHTTDL-VP ngày 14/3/2022 của 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết  đầu tư tu bổ 
di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025; sau khi nghiên cứu, đối 
chiếu với quy định của pháp luật, 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; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 
6 năm 2020.

3. Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015.
4. 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.
5. Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát 

triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và 
định hướng đến năm 2030.

6. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Dự thảo Nghị quyết chưa có phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; do đó, 

đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung vào dự thảo Nghị quyết (nên nghiên cứu chuyển 
tải phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng từ đề án vào dự thảo Nghị quyết).

2. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết 
với hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết với các 
quy định trong văn bản đã giao HĐND tỉnh quy định 

a) Thẩm quyền ban hành
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- Điểm c khoản 4 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 
quy định nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh: “Quyết định biện pháp phát triển sự 
nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; biện pháp bảo vệ, phát huy giá trị di 
sản văn hóa ở địa phương; biện pháp bảo đảm cho hoạt động văn hóa, thông tin, 
quảng cáo, báo chí, xuất bản, thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh trong phạm vi được 
phân quyền”.

- Khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015: “Đối với Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 và 8 Điều này còn có nhiệm vụ, quyền hạn: 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 ngân sách do 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” và khoản 3, 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).

- Khoản 3 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: 
“…Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:…3. Biện pháp 
nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương”.

- Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát 
triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và 
định hướng đến năm 2030, trong đó xác định đến năm 2025 có 100% di tích đã xếp 
hạng bị xuống cấp được trùng tu, tu bổ, tôn tạo; đồng thời tại khoản 2 mục III (Tổ 
chức thực hiện): “… Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ quy định của pháp luật, ban 
hành cơ chế, chính sách nhằm thể chế hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết”.

UBND tỉnh đã đăng ký vào Chương trình kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X 
và UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì soạn thảo.

Căn cứ các quy định nêu trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu 
UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách 
tỉnh để đầu tư, tu bổ di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025, là đúng thẩm quyền.

b) Nội dung dự thảo Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết đã được các Sở, ngành và các địa phương tham gia ý kiến 

góp ý; có ý kiến góp ý cụ thể của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về kinh phí 
thực hiện và phân kỳ đầu tư.... Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch đã tổng hợp, giải trình, tiếp thu để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, 
Sở Tư pháp có một số ý kiến như sau:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo Nghị quyết dưới hình 
thức là văn bản quy phạm pháp luật nhưng nội dung của dự thảo chưa thể hiện tính 
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quy phạm pháp luật. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu xây dựng 
dự thảo Nghị quyết với các nội dung: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; điều 
kiện đầu tư, hỗ trợ, nội dung, định mức hỗ trợ; nguồn kinh phí thực hiện; tổ chức 
thực hiện. Theo đó, về kinh phí thực hiện cần nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, trường hợp đã được thống nhất tại cuộc họp 
do UBND tỉnh chủ trì vào ngày 09/3/2022 như cơ quan soạn thảo giải trình, thì nên 
có văn bản kết luận hoặc Biên bản cuộc họp để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh.

- Về tên gọi của dự thảo Nghị quyết, đề nghị viết lại như sau: “Nghị quyết 
quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam, giai đoạn 2022 – 2025”. 

- Căn cứ ban hành: Đề nghị viết cụ thể ngày, tháng, năm ban hành của Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  Đồng 
thời, dự thảo viết “Căn cứ Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016...”, 
đề nghị viết lại như sau: “Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 
năm 2016...”.

- Về thời điểm có hiệu lực: Điều 3 dự thảo Nghị quyết viết: “Nghị quyết này 
đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp thứ…thông qua 
ngày…tháng…năm…và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua”; việc quy 
định thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông 
qua là phù hợp với khoản 48 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020. Tuy nhiên, ngày có hiệu lực của 
Nghị quyết phải được quy định cụ thể trong Nghị quyết theo khoản 1 Điều 38 Nghị 
định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 cua Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do vậy, đề nghị 
viết lại như sau: “Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 
X, kỳ họp thứ…thông qua ngày…tháng…năm…và có hiệu lực từ 
ngày…tháng…năm”.

Ngoài ra, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát các danh mục, nội dung trùng tu 
của các di tích của dự thảo Nghị quyết để tránh trùng lặp với với danh mục hỗ trợ 
trùng tu di tích tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về hỗ trợ đầu tư, tu bổ 
di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam của giai đoạn trước (như Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 
của HĐND tỉnh và các Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 161/2015/NQ-
HĐND…).

c) Ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày
- Ngôn ngữ sử dụng trong dự thảo Nghị quyết đảm bảo theo khoản 1, Điều 8 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
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- Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản QPPL: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn 
thảo thực hiện đúng theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 
phủ và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Cụ thể cần nghiên cứu viết lại 
bố cục dự thảo Nghị quyết theo hướng như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
2. Đối tượng áp dụng
a)…
b)…
Điều 2. Điều kiện đầu tư, hỗ trợ và mức đầu tư hỗ trợ
1. Điều kiện đầu tư, hỗ trợ
…
(Có danh mục các di tích được đầu tư, hỗ trợ theo lộ trình)

2. Mức đầu tư, hỗ trợ
a) Đối với di tích quốc gia đặc biệt:
…
b) Đối với di tích quốc gia
…
c) Đối với di tích cấp tỉnh
…
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện
…

Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. Đối với những 

nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân 
tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

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

3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày…tháng…năm…và thay thế Nghị quyết 
số….

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp 
thứ sáu thông qua ngày…tháng…năm./.”

III. KẾT LUẬN
Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu tiếp thu các nội dung 

thẩm định tại Báo cáo này để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình UBND tỉnh xem 
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xét, quyết định 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 về đầu 
tư tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025./.
                         
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở VHTT&DL;
- Lãnh đạo Sở TP;
- Lưu: VT, VBTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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