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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:          /BC-SCT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Hà Nam, ngày      tháng 4 năm 2022 

 

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH TIẾP THU Ý KIẾN THẦM ĐỊNH 

Dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công 

nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển  

công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam” 
 

  
 

Kính gửi:   Ủy ban nhân dân tỉnh 
 

      

Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của Uỷ ban nhân 

dân  tỉnh về việc ban hành chương trình công tác năm 2022, trong đó giao nhiệm 

vụ Sở Công Thương tham mưu xây dựng Quy chế quản lý kinh phí phát triển công 

nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ 

trợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam, 

Sở Công Thương đã xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế quản 

lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động 

phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam” theo trình tự xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật và Sở Tư pháp đã có báo cáo thẩm định số 43/BCTĐ-STP 

ngày 07/4/2022. 

Sở Công Thương báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư 

pháp như sau: 

1. Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đã nhất trí với các nội dung như: Sự 

cần thiết ban hành văn bản, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, và ngôn ngữ, 

kỹ thuật soạn thảo. 

2. Các nội dung đề nghị chỉnh sửa:  

- Về phần căn cứ ban hành 

+ Đề nghị bỏ “Căn cứ Quyết định số 2128/QĐ-UBND…” cho phù hợp quy 

định tại khoản 1 Điều 61 Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

+ Để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản do UBND tỉnh ban 

hành, đề nghị bỏ: căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Đồng thời sửa đoạn cuối “Theo đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số 

/TTr-SCT ngày  tháng 4 năm 2022; Báo cáo số /BC-STP ngày  tháng 4  năm 2022  

của Sở Tư pháp” thành: “Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương”.  
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- Về hiệu lực thi hành của quyết định: 

Tại Điều 2 dự thảo Quyết định quy định : “Quyết định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày… tháng ….năm ….”, đề nghị cơ quan soạn thảo dự kiến cụ thể ngày 

có hiệu lực của văn bản, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc không sớm hơn 10 ngày 

kể từ ngày ký ban hành cho 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 năm 2020 và khoản 1 

Điều 38 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Về nội dung dự thảo quy chế: 

+ Tại khoản 1 điều 10 dự thảo: Đề nghị bỏ nội dung chi: “Chi duy trì hoạt 

động, nâng cấp và quảng bá thông tin của trang hệ thống cơ sở dữ liệu công 

nghiệp tỉnh Hà Nam (http://csdlcnht.hanam.gov.vn)” 

Vì nội dung này không có trong quy định của Thông tư 29/2018/TT-BTC 

ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính. 

Toàn bộ các nội dung yêu cầu chỉnh sửa trên, Sở Công Thương đã tiếp thu 

chỉnh sửa và hoàn thiện Dự thảo: “Quyết định ban hành Quy chế quản lý kinh phí 

phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển 

công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 

Sở Công Thương trân trọng báo cáo./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c); 

- Các đ/c PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Chí Dũng 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-34-2016-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-34-2016-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-34-2016-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
http://csdlcnht.hanam.gov.vn/
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