UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ TƯ PHÁP

Số:

511/STP-VBPQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 6 năm 2021

V/v xây dựng Quy định nội dung và
mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương
trình xúc tiến thương mại phát triển
ngoại thương trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Sở Công thương
Theo đề nghị của Sở Công thương tại Công văn số 959/SCT-QLXNK ngày
28/5/2021 về việc có ý kiến để xây dựng “Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh
phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương trên địa
bàn tỉnh Quảng Ngãi”; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật
Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018
của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp
phát triển ngoại thương, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:
- Tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của
Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát
triển ngoại thương quy định “Chính quyền địa phương quy định nội dung cụ thể
cho các Chương trình phát triển thị trường, xây dựng, quảng bá thương hiệu sản
phẩm tại địa phương và mức hỗ trợ kinh phí phù hợp với thực tế của địa
phương”.
- Tại Điều 16 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định
“Chính quyền địa phương ở tỉnh là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội
đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh”. Đồng thời, tại điểm g, h khoản 9
Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định:
“9. Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy
định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này còn có nhiệm vụ, quyền hạn:
g) Quyết định cụ thể đối với một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân
sách theo quy định khung của Chính phủ;
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”.
Do vậy, Sở Công thương dự kiến tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành
Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến
thương mại phát triển ngoại thương trên địa bàn tỉnh là không phù hợp với quy
định của pháp luật và thẩm quyền của UBND tỉnh. Bởi vì, theo quy định của Luật
Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Ngân sách nhà nước năm
2015 thì mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại phát
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triển ngoại thương trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND
tỉnh. Vấn đề này, Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã có ý
kiến là trái quy định của pháp luật, không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh tại
Kết luận kiểm tra số 04/KL-KTrVB ngày 21/01/2021 (đối với Quyết định số
52/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh) và Kết luận kiểm tra số
03/KL-KTrVB ngày 21/01/2021 (đối với Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày
27/02/2013 của UBND tỉnh).
Trên đây là ý kiến của Sở Tư pháp, đề nghị Sở Công thương rà soát, đối
chiếu lại nội dung các văn bản pháp luật có liên quan để tham mưu cho UBND
tỉnh đảm bảo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT UBND tỉnh (b/cáo);
- VP UBND tỉnh;
- GĐ, PGĐ Sở;
- Lưu:VT,VBPQ (C.g).
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