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T(J TR!NH 
Dir thão Ngh quyt Quy ainh  mü'c phân b kinh phi tfr nguin ngân sách 
nhà nu*c bão dam cho cong tác xây dirng van bàn quy phm pháp 1ut 

trên dla  bàn finh Quãng Tr! 

KInh gui: Hi ctng nhân dan tinh Quãng Trj 

Thrc hin quy djnh cüa Lu3t  Ban hành van bàn quy phtm pháp 1ut (ducic 
süa dôi, bô sung nàm 2020), Nghj quyêt so 106/NQ-HDND ngày 09/12/2022 
cña HDND tinh Quãng Trj ye ké hoch to chirc các kS'  hop thtr&ng 1 HDND 
tinh näm 2023, UBND tinh kInh trInh HDND tinh d thão Nghj quyêt quy djnh 
müc phân bô kinh phi tr nguôn ngân sách nhà nuâc bão dam cho cOng tác xây 
drng van bàn quy phtm pháp luat  trên dja bàn tinh Quàng Trj, ci the nhi.r sau: 

I. S CAN THIET BAN HANH NGH QUYET 
Ngày 28 tháng 12 nám 2016, Bô trithng B Tài chInh ban hành Thông tu 

so 338/2016/TT-BTC Quy djnh 1p dir toán, quân 1, si'r dicing và quyêt toán kinh 
phI ngân sách nhà nithc bão dam cho cong tác xây dirng van bàn quy phm pháp 
1ut và hoàn thin h thông pháp 1ut. Can ci'r quy djnh tai  khoàn 1 Diu 7 
Thông tu so 338/2016/TT-BTC, BDND tinh dã ban hành Nghj quyêt so 
07/201 8INQ-HDND ngày 18/7/2018 ye Quy djnh djnh mirc phân bô và müc chi 
kinh phi ngân sách nba rnthc bão dm cho cong tác xây drng van bàn quy phm 
pháp 1ut và hoàn thin h thông pháp 1ut trén dja bàn tinh Quãng Trj. 

Thirc hin Nghj quyêt so 07/201 8/NQ-HDND (tlir närn 2019 den nãm 
2023), Si Tu pháp dä di..rcc UBND tinh cap 502.262.000 dông dê thçrc hin cong 
tác xây d%rng van bàn quy phm pháp 1ut (soan thão, tham gia, thâm djnh), c1j 

the kinh phi duçic cap trng nàm nhu sau: Näm 2019: 85.678.000d; nàm 2020: 
111.178.000d; näm 2021: 127.278.000d; nam 2022: 82.678.000d; näm 2023: 
95.450.000d; có 03 co quan chuyên mon thuc UBND tinh duçic cap kinh phi 
khoãng 100.000.000 dOng dê phiic vi cho cong tác xây dimg van bàn quy phm 
pháp 1ut, các c quan con laj  chua dugc cap kinh phi dê phic vii cho cong tác 
nay; UBND các huyn, thj xa, thành phô dã quan tam dà bô tn kinh phi dê ph%lc 
vii cho cong tác xây dimg van bàn QPPL theo diing quy djnh. Tuy nhiên, kinh 
phi dugc cap cOn han  ché, mt so CG quan van chua dixqc bô trI kinh phi phic vii 
cho cong tác xây dirng van bàn quy phrn pháp 1ut, muc chi cho cong tác xây 
dijng van bàn quy phm pháp 1ut cOn thâp, chua tung thng vói tinh chat phüc 
tap cüa cong vic. 

Ngày 06/7/2022, BE truâng B Tai chInh dã ban hành Thông tu so 
42/2022/TT-BTC sua dôi, bô sung mt sO dieu cüa Thông tu sO 338/2016/TT-
BTC ngày 28/12/2016 cüa B tnu&ng B Tài chInh Quy djnh 1p d toán, quãn 
1, su dung và quyêt toán kinh phi ngân sách nba nuic bâo dam cho cong tác 
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xây drng van bàn quy phm pháp 1ut và hoân thin h thng pháp 1ut, theo do, 
ti'r ngày 01/9/2022, müc chi son thão van bàn quy phm pháp quy djnh tai  ti 
Thông ttr so 42/2022/TT-BTC tang hn so v&i quy djnh ti Thông tu so 

338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 cüa B tru&ng B Tài chInh. 
Nhãrn dam bâo phü hçip v9i quy djnh ye ni dung chi vàdjnh mirc chi ti 

Thông tu so 42/2022/TT-BTC, can cu quy djnh ti khoãn 1 Diêu 7 Thông tu so 

338/2016/TT-BTC; Diêu 5 Thông tu sO 338/201 6/TT-BTC ducic süa dOi, bô 
sung ti khoán 4 Diêu 1 Thông tu so 42/2022/TT-BTC, UBND tinh trIrth HDND 
tinh dii thào Nghj quyêt Quy djnh murc phân bô kinh phi báo dam cho Cong tác 
xây dmg van bàn quy phm pháp 1ut trên dja bàn tinh Quàng Trj dê thay the 
Nghj quyêt so 07/2018/NQ-HDND ngày 18/7/2018 cüa HDND tinh Quy djnh 
djnh murc phân bô và murc chi kinh phi ngân sách nhà nuàc bâo dam cho cong 
tác xây drng van bàn quy phm pháp 1ut và hoàn thin h thông pháp 1ut trén 
dja bàn tinh Quáng Trj là can thiêt và cO c sâ pháp 1. 

II. MUC DICH ViC xAY DUNG DU THAO NGHJ QUYET 
- Thirc hin diing quy djnh cüa Lut Ngân sách nhà ni.râc ngày 25 tháng 6 

näm 2015; Thông tix sO 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 näm 2016 cüa B 
tru&ng B Tài chInh Quy djnh 1p d%r toán, quàn l, si dicing và quyêt toán kinh 
phi ngãn sách nha nuàc bâo dam cho cong tác xây drng van bàn quy phtm pháp 
1ut và hoàn thin h thông pháp lu.t; Thông tix so 42/20221TT-BTC ngày 06 
tháng 7 närn 2022 cüa B truàng B Tài chinh sura dôi, bô sung mt so diêu cüa 
Thông tu so 338/2016/TT-BTC ngây 28 tháng 12 nàm 2016 cüa B truông B 
Tài chInh Quy djnh Ip  d1r toán, quân 1, sir ding và quyêt toán kinh phi ngân 
sách nhà rnthc bâo dam cho cong tác xây drng van bàn quy phm pháp 1ut và 
hoàn thin h thông pháp 1ut và các van bàn khác có lien quan. 

- Bào dam tiên d, chat luqng, thai h?n  trInh van bàn theo dung quy djnh. 
III. QUA TRINH XAY DING DJ THAO NGH! QUYET 
Qua trInh xây drng dir thão Nghj quyêt Quy djnh müc phân b kinh phi 

bão dam cho cong tác xây drng van bàn quy phm pháp Iut tren dja bàn tinh 
Quãng Trj dam bão theo dung quy djnh cüa Lu.t Ban hành van bàn quy phm 
pháp 1ut näm 2015 (duqc sua dOi, bô sung näm 2020) và các van bàn huOng 
dn,ciithê: 

Sau khi xây dirng dir thào Nghj quyêt, Sâ Tiz pháp dà to chuc lay kiên 
cüa các co quan, don vj cO lien quan, dã dang tài ho so dr thào Nghj quyét trên 
COng Thông tin din tü cüa tinh (Cong van sO 185/STP-XD&KTVBQPPL ngày 
03/02/2023, Cong van so 181/STP-XD&KTVBQPPL ngày 03/02/2023). Co 18 
co quan, don vj tham gia kiên, trên Cong thông tin din tü Co 34 luçit truy cp 
tham gia kin. Các kiên dêu thông nhât vói ni dung, the thuc cüa dr thào 
Nghj quyêt và lira chn phtrong an phân bO kinh phi bào dam cho cOng tác xây 
dmg van bàn quy phm phap 1ut. Ngày 06 tháng 3 nàm 2023, S Tu pháp dà to 
churc cuc h9p tu van thâm djnh dir tháo Nghj quyét, các kiên tham gia dâ 
duqc xem xét, tng hçip, hoân chinh dir thão Nghj quyêt theo dung quy djnh. 

Ngày 08/3/2023, tai  Phiên h9p Toàn the cüa UBND tinh ye tham gia 
kin di vài các báo cáo, dê an trInh k' hp thu 16 - HDND tinh Khóa VIII: Hi 
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nghj dã nh.t trI vâi các ni dung dir thào Nghj quy& và thng nht dé nghj trInh 
HDND tinh thông qua tti k' h9p thu 16 - HDND khóa VIII. 

IV. BO cuc vA NQI DUNG CO BÀN CUA P11 THAO NGII QUYET 
Dr thâo Nghj quyêt gôm có 04 Diu, bao gôm: 
Diu 1. Pharn vi diu chinh, di twyngáp diing 
1. Nghj quyêt nay quy djnh müc phân bô kinh phi t1r nguôn ngân sách nhà 

nisc bão dam cho cong tác xay drng van bàn quy phm pháp Iut trên dja bàn 
tinh Quáng Tn. 

2. Nghj quyêt nay áp diing dOi vOi các cx quan, dcin vj, cá nhân ducic giao 
nhim vi xay drng van bàn quy phm pháp Iut trên dja bàn tinh Quáng Trj. 

3. Các quy djnh khác thirc hin theo quy djnh ti Thông tu so 
338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 cüa B tri.thng B Tài chInh Quy djnh 1p 
dir toán, quàn 1, sr ding và quyêt toán kinh phi ngân sách nhà nuOc bào dam 
cho cong tác xây drng van bàn quy phm pháp 1ut và hoàn thin h thông pháp 
1ut và Thông ti.r so 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 cüa B tnrâng B Tài 
chinh süa dôi, bO sung mt so diêu cüa Thông tu so 338/2016/TT-BTC ngày 
28/12/2016 cüa B trithng B Tài chInh Quy djnh 1p d? toán, quán 1, si'r ding 
và quyêt toán kinh phi ngân sách nhà nuâc báo dam cho cong tác xây drng van 
bàn quy phm pháp 1u.t và hoàn thin h thông pháp 1ut. 

Diu 2. Müc phãn b kinh phi bão dam cho cong tác xây duyng van 
bàn quy phm pháp !ut 

1. Mirc phân bô kinh phi bâo dam cho cong tác xây dirng van bàn quy 
phm pháp 1ut, cii the: 

a)Dr thào nghj quyêt cüa I-IDND ban hành mói hoc thay the 
Cap tinh: 24 triu dOng/dir thão; 
Cap huyn: 12 triu dông/d1r tháo; 
Cap xã: 08 triu donWdir  thão. 
b)Dr tháo nghj quyêt cüa I-IDND sua dôi, bô sung 
Cap tinh: 19,2 triu dông/dir thào; 
Cap huyn: 9,6 triu dông/dir thão; 
Cap xã: 6,4 triu dông/dir thào. 
c)Dir thào quyét djnh cüa UBND ban hành mâi hoc thay the 
Cap tinh: 16 triu dOng/dr thão; 
Cap huyn: 08 triu dông/dir thão; 
Cap xã: 6,4 triu dông/dir thào. 
d) Dr thâo quyêt djnh cüa UBND sfra dôi, bô sung 
Cap tinh: 12,8 triu dông/dr thão; 
Cap huyn: 6,4 triu dOng/dir thão; 
Cap xã: 4,8 triu dông/dir thão. 
2. Kinh phi cho hoit dng thâm djnh, thâm tra dê nghj xây dirng vn bàn 

quy phm pháp 1ut, dir thâo van bàn quy phm pháp 1ut (bao gôm câ kinh phi 
h9p, nh.n xët, báo cáo và các cOng vic khác lien quan den Cong tác thãm djnh) 
nm trong muc phân b kinh phi ngãn sách nhà nixâc dôi vâi tfrng loai van bàn 
quy phm pháp 1ut quy djnh tui khoán 1 Diêu nay và duçc quy djnh cii the 
nhii sau: 
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a) Kinh phi thm djnh d nghj xây dirng nghj quy& cüa HDND cp tinh: 
3,7 triu dông. 

b) Kinh phi thârn djnh, thâm tra dr thão nghj quyêt cüa HDND cap tinh; 
thâm djnh dir thão quyêt djnh cUa UBND cap tinh 

Tnràng hcip ban hành rnYi hoc thay the: 02 triu dông; 
Tri.thng hcip sCra dôi, bô sung: 1,5 triu dông. 
Diu 3. Nguin kinh phi thrc hin 
Ngân sách nha nuâc bâo dam cho cong tác xây dirng van bàn quy phm 

pháp 1u.t dtrçic phân bô trong d1r toán chi ngân sách nhà nuóc hang näm cüa các 
don vj ducic giao thc hin nhim v11 xây drng van bàn quy phm pháp 1ut. 

Diu 4. Diu khoãn thi hành 
1. Giao UBND tinh triên khai, thijc hin Nghj quyêt. 
2. Thrning trirc HDND tinh, các Ban cüa HDND tinh, To di biêu HDND 

tinh và d?i  biêu HDND tinh phôi hcp vâi Ban thung trirc Uy ban m.t trn To 
quôc tinh và các to chirc chInh trj - xã hi giám sat vic thrc hin Nghj quyêt. 

3. Nghj quyêt nay dã thrcic HDND tinh Quâng Trj Khóa VIII, KS'  h9p thir 
16 thông qua ngày ... tháng ... nãm 2023, có hiu hrc thi hành ti'r 
ngày. . . .tháng. . .näm 2023 và thay the Nghj quyêt so 0712018/NQ-HDND ngày 
18/7/2018 cüa I-IDND tinh Quy djnh djnh mirc phân bô và müc chi kinh phi 
ngân sách nhà nisóc bão dam cho cOng tác xây dirng van bàn quy phm pháp 
1ut va hoàn thin h thông pháp 1ut trên dja bàn tinh Quâng Trj. 

Trên day là Ti trInh dir tháo Ngh quyét quy djnh mirc phân bô kinh phi 
tir nguOn ngân sách nhà nuOc bào dam cho cong tác xây dirng van bàn quy phm 
pháp 1ut trên dja bàn tinh Quâng Trj, UBND tnh kInh trInh HDND tinh xem 
xét, thông qua (Gti kern theo ho sa dr tháo Nghj quyêt cia HDND 

Noi n/:in: 
- Nhu trên; 
- Thu&ng trirc HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban Pháp chê - HDND tinh; 
- SâTupháp; 
- Liru: VT, THU, NCQ(20b). 
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