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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ
hoạt động tổ chức các buổi họp mặt, họp báo với cơ quan báo chí
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tiếp nhận Công văn số 720/UBND-KT ngày 27/7/2022 của Uỷ ban nhân
dân (UBND) Tỉnh về việc xin chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định
nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động tổ chức các buổi họp mặt, họp báo với cơ
quan báo chí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân
dân (HĐND) Tỉnh có ý kiến như sau:
1. Hàng năm cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức các
buổi họp mặt, họp báo định kỳ và thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ tết… nhưng
chưa có quy định cụ thể mang tính pháp lý.
2. Căn cứ khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày
21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân
sách nhà nước quy định thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh “… 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 tiêu do Chính phủ, Thủ tướng 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, ngân sách trung ương không hỗ trợ...”
3. Do đó, việc UBND Tỉnh đề nghị Thường trực HĐND Tỉnh xem xét, cho
ý kiến để xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ
hoạt động tổ chức các buổi họp mặt, họp báo với cơ quan báo chí trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp là phù hợp với Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
4. Về hồ sơ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết chưa đúng, đủ theo Điều
114 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (được sửa đổi, bổ sung
năm 2020). Bao gồm:
- Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết, trong đó phải nêu rõ sự cần thiết
ban hành nghị quyết; mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết; đối tượng,
phạm vi điều chỉnh của nghị quyết; mục tiêu, nội dung chính sách trong dự thảo
nghị quyết và các giải pháp để thực hiện chính sách đã được lựa chọn; 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;

- Nội dung đánh giá tác động của từng chính sách trong đề nghị xây dựng
nghị quyết1, trong đó phải nêu rõ vấn đề cần giải quyết; mục tiêu ban hành chính
sách; các giải pháp để thực hiện chính sách; các tác động tích cực, tiêu cực của
chính sách; chi phí, lợi ích của các giải pháp; so sánh chi phí, lợi ích của các giải
pháp; lựa chọn giải pháp của cơ quan, tổ chức và lý do lựa chọn; xác định vấn đề
giới và tác động giới của chính sách;
- Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng các
vấn đề liên quan đến chính sách;
- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức,
cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp; bản chụp ý kiến góp ý;
- Đề cương2 dự thảo nghị quyết;
- Tài liệu khác (nếu có).
5. Trên tinh thần phiên họp rút kinh nghiệm công tác phối hợp giữa
Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam Tỉnh ngày 31/5/2022, Ban Văn hoá - Xã hội đề nghị Thường trực HĐND
Tỉnh có văn bản phúc đáp:
Đề nghị UBND Tỉnh gửi hồ sơ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết đầy đủ,
theo quy định tại Điều 114 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
(được sửa đổi, bổ sung năm 2020) để Thường trực HĐND xem xét cho ý kiến.
Kính trình Thường trực HĐND Tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT/HĐND Tỉnh;
- Các Ban HĐND Tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND. Đề.

TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

Đoàn Duy Thuỳ Ngạn
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bị thay thế bởi điểm 2 khoản 53 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật 2020.
2
bị thay thế bởi điểm b khoản 53 Điều 1Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật 2020.

