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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Thẩm tra đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh
bãi bỏ Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND
____________________

Tiếp nhận Công văn số 429/UBND-THVX ngày 18/8/2022 của Uỷ ban
nhân dân (UBND) Tỉnh về việc xin chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết bãi
bỏ Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND; thực hiện phân công của Thường trực
Hội đồng nhân dân (HĐND) Tỉnh, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Tỉnh báo cáo
kết quả thẩm tra như sau:
1. Đối với việc bãi bỏ Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND
- Ngày 04/10/2021, UBND Tỉnh có gửi Công văn số 552/UBND-THVX
về việc xin chủ trương xây dựng Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 07/2009/NQHĐND; Ban Văn hoá - Xã hội đã thẩm tra và tham mưu Thường trực HĐND
Tỉnh phúc đáp Công văn số 552/UBND-THVX ngày 04/10/2021 của UBND
Tỉnh, trong đó: chưa thống nhất chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết bãi bỏ
Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND và đề nghị UBND Tỉnh rà soát, tích hợp các
chính sách về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình - Sức khoẻ sinh sản được quy
định tại các Nghị quyết của HĐND Tỉnh đã ban hành trong thời gian qua trên
địa bàn Tỉnh (Nghị quyết còn hiệu lực) để trình HĐND Tỉnh ban hành Nghị
quyết mới thay thế các Nghị quyết cũ cho phù hợp với chiến lược về dân số
trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, đến nay UBND Tỉnh chưa báo cáo các nội
dung theo đề nghị của Thường trực HĐND Tỉnh tại công văn nêu trên.
- Ngày 18/8/2022, UBND Tỉnh tiếp tục gửi Công văn số 429/UBNDTHVX xin chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số
07/2009/NQ-HĐND nhưng chưa trình được nội dung thay thế nội dung của
Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND còn hiệu lực.
* Nội dung Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND còn hiệu lực:
- Điểm a khoản 2 Điều 1 quy định chính sách khuyến khích người thực
hiện Kế hoạch hoá gia đình và cán bộ làm công tác Kế hoạch hoá gia đình:
"Người thực hiện triệt sản tại cơ sở y tế công lập được miễn tất cả các chi phí và
được cấp thuốc thiết yếu theo quy định của Bộ Y tế. Ngoài chế độ do Trung
ương quy định, mỗi trường hợp triệt sản được hỗ trợ thêm 200.000đ (hai trăm
ngàn đồng) từ ngân sách tỉnh. Ngoài ra, từng địa phương có thể hỗ trợ thêm tùy
khả năng ngân sách của cấp mình".
- Điều 2 Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND
Tỉnh “về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1
Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2009/NQHĐND về đẩy mạnh, thực hiện các giải pháp, chính sách Dân số - Kế hoạch hoá
gia đình; Nghị quyết số 82/2012/NQ-HĐND thông qua Đề án xây dựng hệ thống
nhân viên y tế khóm, ấp giai đoạn 2012-2016 trên địa bàn Tỉnh quy định: "Sửa
đổi, bổ sung điểm 4 mục a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ...,

cụ thể như sau: Đối với nhân viên y tế khóm, ấp kiêm nhiệm công tác quản lý, bảo
vệ và chăm sóc trẻ em dưới 16 tuổi ngoài mức thù lao hàng tháng theo quy định
của trung ương được hỗ trợ thêm 80.000đ/người/tháng, sử dụng từ nguồn kinh
phí sự nghiệp y tế hàng năm của tỉnh".
2. Đối với việc xây dựng Nghị quyết theo khoản 4 Điều 1 Thông tư số
23/2021/TT-BYT ngày 09/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung
một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
- Căn cứ khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
2015 quy định HĐND cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: "1. Chi tiết
điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan
nhà nước cấp trên.".
- Căn cứ khoản 2 Điều 117 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
2015 được sửa đổi tại khoản 34 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 quy định:
“2. Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết quy định tại các khoản 1, 2 và 3
Điều 27 của Luật này bao gồm:
a) Tờ trình về đề nghị xây dựng nghị quyết, trong đó phải nêu rõ căn cứ
ban hành nghị quyết; đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nội dung chính của nghị
quyết; thời gian dự kiến đề nghị HĐND xem xét, thông qua; dự kiến nguồn lực,
điều kiện bảo đảm cho việc thi hành nghị quyết;
b) Tài liệu khác (nếu có).".
Vì vậy, hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của UBND Tỉnh về việc xin
chủ trương xây dựng Nghị quyết tại Công văn số 429/UBND-THVX là chưa
đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 117 Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật 2015 được sửa đổi tại khoản 34 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.
3. Ban Văn hoá - Xã hội đề nghị Thường trực HĐND Tỉnh có văn bản
phúc đáp đề nghị UBND Tỉnh
a) Giải trình việc đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND.
b) Gửi hồ sơ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết đảm bảo theo quy định tại
khoản 2 Điều 117 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 được sửa
đổi tại khoản 34 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 để Ban Văn hoá - Xã hội có cơ sở tham
mưu trình Thường trực HĐND Tỉnh cho ý kiến.
Kính trình Thường trực HĐND Tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT/HĐND Tỉnh;
- Các Ban HĐND Tỉnh;
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- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND. Đề.
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