
 

BÁO CÁO THUYẾT  MINH  

(Kèm theo Tờ trình số 187 /TTr - UBND ngày 10 tháng 11 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

 

1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Tại tiết h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định 

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp: “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 ngân sách do 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”. 

Tại điểm a Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 

năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định và quản lý sử dụng kinh phí chăm 

sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi 

tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi (Thông tư số 96/2018/TT-

BTC) quy định "…Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình 

thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh có thể xem xét, quyết định mức chi cao hơn mức 

quy định tại Thông tư này; đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền mức quà 

tặng người cao tuổi ở tuổi 70,75,80,85,95 và trên 100 tuổi trên cơ sở đề xuất của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh".  

Hiện nay, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh được tặng quà chúc thọ, mừng thọ 

theo định mức quy định tại Thông tư 96/2018/TT-BTC và Nghị quyết số 

24/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

(Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND), cụ thể: Người cao tuổi ở tuổi 70, 75: Hiện vật 

trị giá 150.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt; Người cao tuổi ở tuổi 80, 85: Hiện 

vật trị giá 200.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt; Người cao tuổi ở tuổi 90: Hiện 

vật trị giá 200.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt; Người cao tuổi ở tuổi 95: Hiện 

vật trị giá 200.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt; Người cao tuổi ở tuổi 100: 

05mét vải lụa và 1.000.000 đồng tiền mặt; Người cao tuổi trên 100 tuổi: Hiện vật 

trị giá 300.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt. 

Qua khảo sát, đánh giá việc triển khai thực hiện chính sách nêu trên, mức 

quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh hiện nay không còn 

phù hợp với giá cả thị trường; cần phải sửa đổi nhằm đảm bảo phù hợp với thực 

tiễn hiện nay của địa phương, kịp thời động viên người cao tuổi sống vui, sống 

khỏe, sống có ích.  

Từ các cơ sở nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi mức quà tặng chúc thọ, 

mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh tại Điều 2 Nghị quyết số 24/2019/NQ-

HĐND là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật.   
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2. Nội dung sửa đổi mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ tại Điều 2 Nghị 

quyết số 24/2019/NQ-HĐND 

TT 

 

 

 

Loại đối tượng 

Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ (đồng) 

Theo quy định tại  

Điều 2 Nghị quyết số 

24/2019/NQ-HĐND  

Dự kiến sửa đổi Điều 2 

Nghị quyết số 

24/2019/NQ-HĐND  

Quà (trị 

giá) 

Tiền mặt  Quà (trị 

giá)  

Tiền mặt  

1 Người cao tuổi ở 

tuổi 70,75 tuổi 

150.000 200.000 200.000 500.000 

2 Người cao tuổi ở 

tuổi 80,85 tuổi 

200.000 300.000 200.000 700.000 

3 Người cao tuổi 

thọ 90 tuổi 

200.000 700.000 250.000 900.000 

4 Người cao tuổi ở 

tuổi 95 tuổi 

200.000 700.000 250.000 900.000 

5 Người cao tuổi 

thọ 100 tuổi  

05m vải lụa 

 

1.000.000  05m vải lụa 1.500.000 

6 Người cao tuổi 

trên 100 tuổi 

300.000 1.000.000 300.000 1.500.000 

3. Kinh phí thực hiện 

a) Theo kết quả rà soát, thống kê của Sở Lao động - Thương binh và xã hội về 

công tác chúc thọ, chúc mừng thọ người cao tuổi (các cụ tròn 100 tuổi, tròn 90 

tuổi; tròn 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi) trên địa bàn tỉnh: Từ năm 2019 đến 

năm 2022 toàn tỉnh đã thực hiện chính sách tặng quà, chúc thọ, mừng thọ theo mức 

quy định tại Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND là 15.096 người; với tổng kinh phí 

thực hiện là 6.964,55 triệu đồng, trong đó: Năm 2019 có 3.158 người, kinh phí 

1.352,45 triệu đồng; Năm 2020 có 4.952 người, kinh phí 2.492,10 triệu đồng; Năm 

2021 có 2.793 người, kinh phí 1.351,70 triệu đồng; Năm 2022 có 4.193 người, 

kinh phí 1.924,20 triệu đồng.  

Dự kiến sau sửa đổi, định mức thực hiện chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 

trong năm 2023 cho 4.027 người1, với tổng kinh phí thực hiện là 3.416 triệu đồng. 

Dự kiến kinh phí tăng thêm sau sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND 

trong năm 2023 là 1.449 triệu đồng (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

b) Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 

do ngân sách địa phương đảm bảo thực hiện theo phân cấp ngân sách nhà nước 

hiện hành./. 
                     
1 Ước giảm 166 người cao tuổi được chúc thọ mừng thọ so với năm 2022. 
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