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                        Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên 

Ngày 01/4/2020, Sở Tư pháp nhận được Công văn số 415/SKHĐT-VX 

ngày 01/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc  lấy ý kiến tham gia dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Về chủ trương đầu tư Nâng cấp, sửa 

chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao 

động xã hội tỉnh. Sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị quyết, về cơ bản Sở Tư pháp 

nhất trí với nội dung dự thảo. Ngoài ra, Sở Tư pháp tham gia một số ý kiến cụ 

thể như sau:  

1. Trích yếu của Nghị quyết: Đề nghị sửa thành “Quyết định chủ trương 

đầu tư Dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị Trung 

tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh Điện Biên” để phù hợp với quy 

định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 “Hội 

đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm 

B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục 

tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp 

mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này”.  

2. Phần Căn cứ pháp lý: Đề nghị trình bày theo kiểu chữ in nghiêng, sửa 

dấu phẩy cuối cụm từ “Sau khi xem xét Tờ trình số … đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh tại kỳ họp” thành dấu chấm để bảo đảm phù hợp với quy định tại điểm 

a khoản 6 mục II Phần I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-

CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về Công tác văn thư “Căn cứ ban 

hành văn bản được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, cỡ chữ từ 

13 đến 14, trình bày dưới phần tên loại và trích yếu nội dung văn bản; sau mỗi 

căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu chẩm phẩy (;), dòng cuối cùng kết 

thúc bằng dấu chấm (.)”. 

3. Điều 1: Đề nghị sửa cụm từ “Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án … với 

các nội dung như sau” thành “Quyết định chủ trương đầu tư dự án … với các 

nội dung như sau” để phù hợp với trích yếu của dự thảo Nghị quyết đã đề nghị 

sửa như trên. 

Ngoài ra, hiện nay nội dung phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Điều 1 

chưa bảo đảm đầy đủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Luật Đầu tư công ngày 

13 tháng 6 năm 2019 “Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết 

định chủ trương đầu tư, bao gồm mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tư, cơ 
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cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian, tiến độ, dự kiến kế hoạch bố trí vốn, cơ chế 

và giải pháp, chính sách thực hiện”. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên 

cứu, rà soát, bổ sung để nội dung dự thảo đầy đủ theo quy định. 

4. Phụ lục Chi tiết nội dung, quy mô đầu tư ban hành kèm theo Nghị quyết: 

đề nghị bổ sung phần Quốc hiệu và tên cơ quan ban hành văn bản đối với Phụ 

lục này để bảo đảm thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản. 

Trên đây là ý kiến tham gia của Sở Tư pháp đối với Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Về chủ trương đầu tư Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ 

sung trang thiết bị Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh. Kính gửi 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, XDKTVB. 
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