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Kính gửi: Các Sở, ngành tỉnh. 
  

Thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, phối 

hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng nghị quyết, 

quyết định chưa thực hiện đánh giá tác động của chính sách, dự kiến kinh phí 

thực hiện và nguồn kinh phí đảm bảo gây khó khăn trong việc phối hợp góp ý 

về bảo đảm nguồn tài chính, đánh giá sự phù hợp với khả năng cân đối của 

ngân sách từng cấp. 

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước số 

83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 quy định “…việc ban hành và thực hiện chính 

sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách phải có giải pháp bảo đảm nguồn tài 

chính, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách từng cấp;…”.  

Theo quy định tại Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật số 

80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 quy định về trách nhiệm của cơ quan đề nghị 

xây dựng nghị quyết, tại Khoản 3 Điều 112 quy định “Xây dựng nội dung của 

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

sách; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành nghị quyết sau 

khi được Hội đồng nhân dân thông qua” và tại Điểm c Khoản 2 Điều 128 quy 

định “Đánh giá tác động văn bản trong trường hợp dự thảo quyết định có quy 

định cụ thể các chính sách đã được quy định trong văn bản của cơ quan nhà 

nước cấp trên” 

Để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước và Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài chính đề nghị các 

Sở, ngành tỉnh trong việc xây dựng nghị quyết, quyết định phải thực hiện đảm 

bảo hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 112 và Điểm c Khoản 2 Điều 128 

Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật, hồ sơ khi gửi lấy ý kiến góp ý 

của Sở Tài chính phải đảm bảo nội dung về đánh giá tác động của chính sách; 

dự kiến nguồn lực thực hiện.  

Sở Tài chính thông báo đến các Sở, ngành tỉnh biết, phối hợp thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                   
- Như trên; 

- VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (b/c);       
- Website Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, PTCHCSN. 

V/v thực hiện đánh giá tác động của 

chính sách khi thực hiện xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật 
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