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BÁO CÁO
Thẩm tra về việc xin chủ trương về thực hiện chế độ hỗ trợ quy định tại
Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh
Tiếp nhận Công văn số 321/UBND-KT ngày 08/4/2022 của Uỷ ban nhân
dân (UBND) Tỉnh về việc xin chủ trương về thực hiện chế độ hỗ trợ quy định tại
Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân (HĐND) Tỉnh, Ban
Văn hoá - Xã hội HĐND Tỉnh có ý kiến như sau:
1. Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp quy định tại điểm h,
Khoản 9, Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và 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 về thẩm quyền của
HĐND cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức
chi tiêu ngân sách: “3. 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...”;
2. Ngày 17/8/2021, HĐND Tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 78/2021/NQHĐND quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, Nghị quyết có hiệu lực thi hành
từ ngày 17/8/2021.
3. Căn cứ khoản 3 Điều 152 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
2015 quy định: "3. Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp,
chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt không được quy
định hiệu lực trở về trước.".
Do vậy, việc UBND Tỉnh trình Thường trực HĐND Tỉnh xem xét, thống
nhất áp dụng mốc thời gian được hưởng chế độ hỗ trợ cấp bách một lần cho
người tham gia phòng, chống dịch Covid-19 quy định tại Nghị quyết số
78/2021/NQ-HĐND từ ngày 01/01/2021 đến ngày 16/8/2021 là chưa phù hợp.
4. Ban Văn hoá - Xã hội đề nghị Thường trực HĐND Tỉnh một số nội
dung sau:
a) Không thống nhất nội dung việc UBND Tỉnh xin ý kiến Thường trực
HĐND Tỉnh xem xét, thống nhất áp dụng mốc thời gian được hưởng chế độ hỗ
trợ cấp bách một lần cho người tham gia phòng, chống dịch Covid-19 quy định
tại Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND từ ngày 01/01-16/8/2021.

b) Tại Điều 4, Nghị quyết 78/2021/NQ-HĐNQ quy định: "Điều 4. Giao
UBND Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này." nên việc tổ chức triển
khai thực hiện Nghị quyết thuộc thẩm quyền của UBND Tỉnh.
c) Để khắc phục những nội dung Kiểm toán nhà nước chưa thống nhất mà
UBND tỉnh nêu tại Công văn 321/UBND-KT, đề nghị Thường trực HĐND Tỉnh
chủ trì phiên họp mời lãnh đạo UBND Tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính thảo
luận, tháo gỡ khó khăn.
Kính trình Thường trực HĐND Tỉnh xem xét, quyết định./.
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- Các Ban HĐND Tỉnh;
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