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BẢO C Ả O

Kct quá thâm định dự tháo Nghị quvêt vc kê hoạch von đâu tư
phát triê n thuộc ngân sách nhà inróc năm 2014

Sờ Tư pháp nhận được Công văn số 1146/S K IIĐ T-X D n°à \ I I tháng 10 năm
2013 của Sỏ' Ke hoạch và Đầu tư về việc ihấm định dự tháo Nahị quyết về ké hoạch
vốn đầu tư phát Iriên thuộc nguồn vốn naân sách nhà nước năm 2014 (sau đây viết là
dự thăo N ghị quyết). Qua nghiên cửu dự thào Nahị quvếl và các vãn bản quy phạm
pháp luật khác có liên quan, sỏ' Tư pháp cỏ V kiến thẩm định như sau:
1. Sự cần th iế t ban hành văn bán
Thốna nhất vói cơ quan soạn thảo về việc ban hành vãn bản.
2. Tí nh họp hiến, họp pháp và tính (hống nhất của văn bản

Thốn® nhất với cơ quan soạn thảo về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc
nguồn von nsân sách nhà nưóc tình năm 2014.
3. Ngôn ngũ', kỹ thuật trình bày văn bản

- Phần trích vểu nội duna của dự thảo N shị quyết, đề nghị cơ quan soạn thảo
điều chinh lại như sau: “ Ve kế hoạch vốn đau tư phát triển thuộc nsuồn vốn nsân sách
nhà nước tinh Ben Tre năm 2014". Đồng thời, để đám bảo-Lính thốna nhất giữa bảna
Kế hoạch và phần shi chú tại Điều 1 dự thảo N chị quyết, đề nahị cơ quan soạn rhảo
điều chinh cụm từ "phân bổ cho các dự án, côna trình theo biêu đính kèm " thành cụm
từ "K e hoạch vốn đẩu tư phát triển năm 2014 thuộc nauổn vốn ngân sách nhà nước
năm 2014 ban hành kèm theo".
- Đề nshị CO' quan soạn thào bồ suns quốc hiệu và tên ‘Cơ quan ban hành văn
bản vào trons bỗr)2 Ke hoạch.
- M ộ t vài £Óp ý về nsôn nsừ và kỹ thuật trình bày văn bản. Sò' Tư pháp có điều
chỉnh trực tiếp lẽn bảo sao dự thảo Nshề
Ị quyết kèm theo.
,
Trên đây là V kiến thâm định của Sở Tư pháp, kỉnh chuyển đến Sở Ke hoạch và
Đầu tư nghiên cứu./.
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