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BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện 

công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

 

Thực hiện quy định tại Điều 121 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 682/STC-QLNS ngày 

01/4/2020 về việc thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định mức chi và việc 

sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân 

sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Sở Tư pháp tiến hành thẩm định dự thảo Nghị quyết nêu trên với các nội 

dung sau: 

1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh; tính hợp hiến, hợp pháp, thống 

nhất và sự phù hợp của nội dung dự thảo với các văn bản có liên quan 

Thực hiện Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/2019 

của Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, 

khai quật khảo cổ từ ngân sách địa phương: “Căn cứ mức chi quy định tại Thông 

tư này và khả năng cân đối nguồn ngân sách của địa phương: Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp 

quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai 

quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước phù hợp với tình hình thực tế ở địa 

phương và đảm bảo theo quy định hiện hành”. 

Do đó, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Dự thảo 

Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm 

dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông là phù hợp với thẩm quyền của HĐND tỉnh được quy định tại Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015. 

Nội dung dự thảo cơ bản phù hợp với các quy định có liên quan như: Luật 

Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và 

luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Thông tư số 

67/2019/TT-BTC ngày 23/9/2019 của Bộ Tài chính quy định nội dung và mức 
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chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà 

nước;... 

Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cần xem xét chỉnh lý một số nội dung sau để 

văn bản được hoàn chỉnh hơn: 

- Về cơ bản các mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ 

trong dự thảo Nghị quyết đều phù hợp với Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 

23/9/2019 của Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác 

thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước (không vượt quá mức 

tối đa). Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cần cân nhắc, nghiên cứu kĩ hơn để tham 

mưu quy định đối với các mức chi cho phù hợp với nguồn ngân sách và tình 

hình thực tế tại địa phương. Đồng thời cũng cần giải trình rõ việc chỉ quy định 

cụ thể một số nội dung về mức chi mà không quy định cụ thể đầy đủ các mức 

chi theo Điều 4 Thông tư số 67/2019/TT-BTC? 

- Khoản 1 Điều 4 dự thảo: “Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật” sửa lại thành: “Giao Ủy ban 

nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết” cho chính xác. 

- Khoản 3 Điều 4 quy định “Các nội dung khác về mức chi thực hiện công 

tác thăm dò… thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 67/2019/TT-BTC…” 

là chưa chính xác với nhiệm vụ được giao tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 

67/2019/TT-BTC, do đó cơ quan soạn thảo có thể quy định lại cho chính xác 

hơn như sau: “Các nội dung khác về mức chi thực hiện công tác thăm dò… thì 

áp dụng theo các mức chi quy định tại Thông tư số 67/2019/TT-BTC…”. 

- Nội dung quy định về hiệu lực của văn bản cần lưu ý xác định hiệu lực 

của văn bản phải đảm bảo đúng theo quy định tại Điều 151 Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14/5/2016 (ghi cụ thể ngày tháng năm có hiệu lực nhưng không sớm hơn 

10 ngày kể từ ngày ký ban hành). 

2. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản  

Cơ quan soạn thảo cần rà soát lỗi chính tả cho phù hợp với ngôn ngữ tiếng 

Việt đồng thời xem lại thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo đúng quy định 

tại Chương V 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, cụ thể:  

- Tại phần cơ quan ban hành (sau tên Nghị quyết), đề nghị trình bày chính 

xác như sau:  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG  

KHÓA III KỲ HỌP THỨ 10 

- Tại mục Nơi nhận: 
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+ Tại mục Nơi nhận thứ 3, cần tách thành 02 mục nơi nhận riêng: Cục 

Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; Vụ Pháp chế - các Bộ liên quan (thay Bộ LĐ-

TB&XH bằng “VH,TT&DL”) cho phù hợp với khoản 1 Điều 121 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP. 

+ Sửa“Công báo Đắk Nông” thành “Công báo tỉnh Đắk Nông” cho chính 

xác. 

3. Kết luận chung  

Việc tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh Dự thảo Nghị quyết quy 

định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật 

khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là đúng 

thẩm quyền và cần thiết. Tuy nhiên về nội dung, cơ quan soạn thảo cần xem xét, 

nghiên cứu những vấn đề mà Sở Tư pháp nêu tại mục 1, 2 của Báo cáo thẩm 

định này từ đó tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình UBND và HĐND tỉnh 

thông qua theo đúng quy định.  

Trên đây là nội dung Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với Dự thảo 

Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm 

dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông; cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định của pháp 

luật./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Tài chính (t/h); 

- GĐ Sở; 

- Lưu: VT, VBPBPL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Hiếu 
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