
1 

 

 UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

Số:         /BC - STP Vĩnh Phúc, ngày      tháng  4  năm 2021 
 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh 

“Về Cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống điện  

chiếu sáng đường trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm  

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc  giai đoạn 2021-2025” 

 

 

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 396/SCT-KHTCTH ngày 08/4/2021 

của Sở Công thương về việc đề nghị thẩm định hồ sơ trình đề nghị xây dựng 

Nghị quyết của HĐND tỉnh. Hồ sơ đề nghị thẩm định gồm: Dự thảo tờ trình đề 

nghị xây dựng Nghị quyết; báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề 

nghị xây dựng Nghị quyết; đề cương dự thảo Nghị quyết; Bảng tổng hợp, giải 

trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan; Văn bản tham gia ý kiến của một 

số cơ quan.  

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và dự thảo Nghị quyết gửi kèm, Sở Tư pháp thực 

hiện thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết và báo cáo UBND tỉnh như sau: 

I. Sự cần thiết ban hành văn bản 

1. Căn cứ pháp lý 

- Một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh được quy định 

tại điểm đ, khoản 3, Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 

như sau: “đ) Quyết định các biện pháp khác để phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật”. 

- Điểm h, khoản 9, Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định 

về một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là: “h) 

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”. 

- Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: 

“Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: …4. Biện pháp có 

tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. 

2. Căn cứ thực tiễn 
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Cơ bản nhất trí với dự thảo Tờ trình của Sở Công thương. Tuy nhiên, 

thông tin về dự toán kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng cho 1km 

đường trong báo cáo đánh giá tác động chính sách cần bổ sung căn cứ giải trình 

cho từng định mức cho rõ ràng, cụ thể.  

Hiện nay, chiếu sáng công cộng đô thị đã được Nhà nước quan tâm và ban 

hành nhiều văn bản, chính sách để đầu tư phát triển như Nghị định 

số 79/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chiếu 

sáng đô thị, Quyết định 1874/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025. 

Tuy nhiên, đối với hệ thống điện chiếu sáng tại đường ngõ xóm, thôn, liên thôn 

khu vực nông thôn vẫn chưa có chính sách hỗ trợ. Do vậy, việc đề xuất xây 

dựng cơ chế hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng nông thôn là cần thiết. 

Tuy nhiên, đề nghị Sở Công thương có khảo sát, đánh giá kỹ và đề xuất định 

mức hỗ trợ từ nhà nước cho phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương. 

II. Về phạm vi, đối tượng điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết. Sự phù 

hợp của nội dung chính sách với đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách của nhà nước. Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của 

chính sách với hệ thống pháp luật. 

1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

- Phạm vi điều chỉnh: Để tránh chồng lấn với chiếu sáng công cộng khu vực 

đô thị, đề nghị Sở Công thương bổ sung cụm từ “khu vực nông thôn” và biên tập 

thành “…điện chiếu sáng đường trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ, xóm khu vực 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025” cho rõ ràng. 

- Đối tượng áp dụng trong dự thảo: Phù hợp. 

- Về nguyên tắc hỗ trợ: Phù hợp 

- Về điều kiện hỗ trợ: Phù hợp  

2. Nội dung chính sách 

Chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết phù hợp với đường lối, 

chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước, đảm bảo tính hợp Hiến, hợp 

pháp. Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch, đề nghị làm rõ nội dung, định mức 

hỗ trợ tại khoản 5 Điều 1 Dự thảo. Theo Dự thảo, việc hỗ trợ cho dự án là 100% 

từ nguồn ngân sách nhà nước, trong đó, ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ 50% chi phí 

xây dựng cho 70% số km điện chiếu sáng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kinh 

phí còn lại do ngân sách cấp huyện đảm bảo 30%, ngân sách cấp xã đảm bảo 20%. 

Việc hỗ trợ thông qua dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Đối với định mức hỗ trợ: Qua xem xét ý kiến một số cơ quan có liên 

quan, Sở Tư pháp nhận thấy chưa có sự thống nhất về định mức, nội dung hỗ 

trợ. Cụ thể:  

http://luattrongtay.vn/ViewFullText?DocumentNo=79/2009/N%C4%90-CP
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+ Sở Tài chính có ý kiến tại văn bản số 587/STC-HCSN ngày 26/3/2021: 

“Đề nghị cơ quan chủ trì cần nghiên cứu lại một cách thật sự kỹ càng, trên cơ 

sở đó đưa ra một số phương án để lựa chọn, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc 

tiết kiệm, tránh lãng phí, phù hợp với thực tiễn cuộc sống”.  

+ Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan quản lý về đầu tư công) tại 

văn bản số 861/SKHĐT-DNKTHT ngày 31/3/2021: “Đối với các tuyến ngõ, 

xóm, liên thôn nhưng không phải đường xã: Nên xem xét để cộng đồng dân cư 

thực hiện xây dựng. Ngân sách nhà nước có thể xem xét hỗ trợ theo số lượng 

cần, bóng (khối lượng cụ thể) được nghiệm thu thay vì hỗ trợ theo km vì địa 

hình, địa vật các ngõ, xóm đa dạng. Cụ thể hóa mức hỗ trợ của ngân sách tỉnh, 

ngân sách huyện trên cơ sở nhu cầu và khả năng cân đối vốn…. Mức dự kiến hỗ 

trợ trong dự thảo chưa có cơ sở thực tế và khó đảm bảo khả năng cân đối từ 

nguồn vốn đầu tư công. Đề nghị hạn chế dự án hóa…”. 

- Đối với nội dung hỗ trợ: Đề nghị làm rõ việc hỗ trợ từ ngân sách cấp 

tỉnh là hỗ trợ cho dự án đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng (hỗ trợ tổng 

kinh phí của dự án) hay chỉ hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cột điện. Theo dự 

thảo báo cáo đánh giá tác động thì xây dựng hệ thống điện chiếu sáng gồm cột 

điện (có nhiều loại với mức chi phí khác nhau), các thiết bị điện như bóng đèn, 

cần điện, các loại chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư, chi phí dự phòng 

và các loại chi phí khác. Nếu ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng 

(tương đương 196,5 triệu đồng), tức là chỉ gồm chi phí xây dựng cột điện hay đã 

gồm chi phí mua các thiết bị điện cần thiết.  

Việc biên tập định mức và nội dung hỗ trợ như Dự thảo sẽ gây khó khăn 

trong việc xác định mức hỗ trợ của ngân sách từng cấp.  

Do vậy, để đảm bảo đề xuất mức hỗ trợ, nội dung hỗ trợ phù hợp với khả 

năng ngân sách địa phương và thuận lợi trong quá trình triển khai, đề nghị Sở Công 

thương phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để thống nhất định mức 

hỗ trợ, nội dung hỗ trợ từ ngân sách của 3 cấp tỉnh, huyện, xã trước khi trình 

UBND tỉnh xem xét, quyết định và nghiên cứu biên tập lại cho rõ ràng, cụ thể.  

Ngoài ra, đề nghị Sở Công thương bổ sung căn cứ pháp lý về định mức dự 

toán đầu tư 01 km trong dự thảo báo cáo đánh giá tác động cho cụ thể, rõ ràng, 

làm cơ sở cho UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

III. Tính khả thi, tính dự báo của nội dung chính sách, các giải pháp 

và điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách dự kiến trong đề nghị xây dựng 

Nghị quyết 

Để đảm bảo chính sách có tính khả thi, phù hợp với điều kiện ngân sách 

của địa phương trong từng thời kỳ, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ và bổ sung  

những nội dung sau: 
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- Bổ sung trong dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về dự kiến 

trình tự triển khai dự án trường hợp được HĐND tỉnh thông qua để đảm bảo tính 

minh bạch, thuận lợi trong quá trình triển khai, tránh vướng mắc có thể xảy ra. 

- Về nguồn kinh phí thực hiện: Đề nghị phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để biên tập cho phù hợp. 

Bên cạnh đó, đề nghị bổ sung thông tin về căn cứ đề xuất định mức và 

khái toán mức kinh phí dự kiến hỗ trợ trong tờ trình đề nghị ban hành Nghị 

quyết cho cụ thể. 

IV. Về hồ sơ gửi thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết; việc tuân 

thủ trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng Nghị quyết. Sự cần thiết, tính 

hợp lý, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của chính sách trong đề nghị 

xây dựng luật, pháp lệnh, nếu chính sách liên quan đến thủ tục hành chính;  

Hồ sơ gửi thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết cơ bản đầy đủ. Cơ 

quan soạn thảo đã thực hiện đầy đủ trình tự lập đề nghị xây dựng Nghị quyết. 

Về thủ tục hành chính: Đề cương Nghị quyết không có thủ tục hành chính. 

V. Kiến nghị, đề xuất 

Nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng thuận của các cơ quan quản lý về ngân 

sách và đầu tư công, đảm bảo tính khả thi của chính sách, Sở Tư pháp đề nghị Sở 

Công thương bổ sung thông tin trong tờ trình, báo cáo đánh giá tác động chính sách 

như phân tích nêu trên và phối hợp với Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống 

nhất định mức hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, nguốn vốn tại khoản 5 Điều khoản 1 dự thảo 

Nghị quyết và chỉnh sửa, biên tập dự thảo Nghị quyết trước khi gửi hồ sơ sang 

UBND tỉnh xem xét, quyết định để thông qua chính sách và trình hồ sơ đến Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến.  

Trên đây là báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về đề nghị xây dựng Nghị 

quyết của HĐND tỉnh “Về Cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống 

điện chiếu sáng đường trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc  giai đoạn 2021-2025”, Sở Tư pháp trân trọng báo cáo UBND tỉnh xem 

xét, quyết định. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Công thương (p/h); 

- Sở Tài chính (p/h); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (p/h); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, XD&KTVBQPPL. 

                   (DH. 04b)  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thái Nguyên 
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