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#SoKyHieuVanBan
V/v thẩm định dự thảo Nghị quyết về cải 
tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công 
trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2021-2026  

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Sở Lao động, Thương binh và xã hội

Theo đề nghị của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Công văn số 
1387/SLĐTBXH-NCC ngày 08/7/2021 về việc đề nghị thẩm định hồ sơ, trình HĐND 
Khóa X, Kỳ họp thứ 2; sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật, Sở 
Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Thẩm quyền ban hành
Căn cứ quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 

09/12/2020, cụ thể tại khoản 1 Điều 43 “Công trình ghi công liệt sĩ được quản lý, sửa 
chữa, tu bổ, thường xuyên chăm sóc”; Điều 45 (Ngân sách địa phương đảm bảo thực 
hiện các nhiệm vụ chi sau:….Đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, quản lý 
công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ” và điểm đ khoản 1 Điều 51 “Bố trí ngân sách 
địa phương để thực hiện các nhiệm vụ chi tại Điều 45 của Pháp lệnh này theo phân 
cấp, ủy quyền của Chính phủ và quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước”; Sở 
Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo 
Nghị quyết về cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2026 (dưới hình thức Nghị quyết cá biệt) 
là phù hợp. Nội dung dự thảo đã được UBND tỉnh đưa vào Chương trình công tác 
năm 2021 tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh. 

2. Nội dung dự thảo Nghị quyết
Do dự thảo Nghị quyết là văn bản hành chính nên Sở Tư pháp không tiến hành 

thẩm định, mà tham gia một số ý kiến góp ý cụ thể về nội dung như sau:
- Tên gọi của văn bản: Theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Pháp lệnh ưu đãi 

người có công với cách mạng, thì “Công trình ghi công liệt sĩ bao gồm: Nghĩa trang 
liệt sĩ, Đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà tên ghi bia liệt sĩ” và Điều 42 quy 
định về “Mộ liệt sĩ”. Do đó, đề nghị nên nghiên cứu lại tên gọi văn bản cho phù hợp, 
theo hướng “Cải tạo, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2021-2026”. Nếu cơ quan soạn thảo đồng ý chỉnh sửa lại tên 
gọi văn bản thì chỉnh sửa lại cụm từ này cho thống nhất trong toàn bộ dự thảo.

- Căn cứ ban hành: Đề nghị bổ sung vào phần căn cứ ban hành “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”. Dự thảo sử dụng các căn cứ là: “Pháp lệnh ưu đãi người 
có công với cách mạng ngày 29/6/2005; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 16/7/2012”; tuy nhiên, ngày 
01/7/2021 thì 02 văn bản này đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Pháp 
lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09/12/2020. Do đó, đề nghị cơ quan 
soạn thảo sử dụng Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09/12/2020, 



để làm căn cứ ban hành. Đồng thời, đây là văn bản hành chính nên không căn cứ Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

- Mục tiêu cụ thể tại dự thảo Nghị quyết: Cơ quan soạn thảo nên nêu thời gian 
cụ thể để thực hiện các mục tiêu cụ thể, ví dụ như: Năm 2021: Xây dựng mới…., năm 
2022: Xây dựng mới….

- Tại Điểm b khoản 1 Điều 2 dự thảo có viết: “Xây dựng mộ liệt sĩ trong cùng 
nghĩa trang liệt sĩ phải được xây dựng thống nhất về kích thước,…(Quy định tại khoản 
1, 2 Điều 13 Thông tư liên tịch số 13/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014)”, 
đề nghị viết lại cho phù hợp như sau: “Xây dựng mộ liệt sĩ trong cùng nghĩa trang liệt 
sĩ phải được xây dựng thống nhất về kích thước,…(Quy định tại Điều 13 Thông tư 
liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014)”.

3. Thể thức và kỹ thuật trình bày
Đề nghị cơ quan soạn thảo thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Theo đó, đề nghị 
viết lại bố cục dự thảo Nghị quyết, theo hướng điều, khoản, điểm như sau:

“Điều 1. Mục tiêu
1. Mục tiêu chung
2. Mục tiêu cụ thể
a) Đối với nghĩa trang liệt sĩ
…
b) Đối với nhà bia…
Điều 2. Quy mô xây dựng
1. Đối với nghĩa trang liệt sĩ
a)…
b)…
…
g)…bền, đẹp.
2. Đối với…
Điều 3. Định mức kinh phí
Thực hiện theo quy định tại…
1. Đối với các hạng muc…
a)…
…
g)…
2. Đối với các hạng mục nhà bia…
a)…
b)…
Điều 4. Kinh phí thực hiện
1. Tổng vốn đầu tư
a) Các công trình nghĩa trang liệt sĩ…
b) Công trình tượng đài, nhà bia…
2. Phân kỳ đầu tư
a) Năm 2022:…
b) …
…
đ) Năm 2026:…



3. Cơ cấu nguồn vốn
a) Ngân sách Trung ương…
b) Ngân sách huyện…
c) Ngân sách xã…
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh
2. …
3. ….”.

Ngoài ra, phần “Nơi nhận” dự thảo viết “Như Điều 8” đề nghị viết lại là “Như 
Điều 5”.

Kính gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu tiếp thu, hoàn chỉnh 
dự thảo Nghị quyết trước khi trình UBND tỉnh./.
                                                    
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, XDKTVB&TDTHPL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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