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BÁO CÁO 

Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết tham mưu  

UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XI 

————— 

Thực hiện Công văn số 1276/VP-KGVX ngày 27/5/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trên cơ sở ý kiến 

thẩm định của Sở Tư Pháp, hoàn thiện hồ sơ tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ 

người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Theo Báo cáo số 142/BC-STP ngày 28/5/2019 của Sở Tư Pháp thẩm định dự 

thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Tiếp theo Báo cáo số 123/BC-SLĐTBXH ngày 13/5/2019 Báo cáo quá trình 

xây dựng dự thảo Nghị quyết tham mưu UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 8, HDND tỉnh 

khóa XI. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hoàn thiện hồ sơ tham mưu UBND 

tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức quà tặng 

chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau: 

1. Quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết:  

*Nội dung thống nhất tiếp thu, giải trình và đề nghị: 

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo tờ trình của UBND 

tỉnh và dự thảo Nghị quyết, hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Sở Tư 

pháp (tại Báo cáo số 142/BC-STP ngày 28/5/2019). 

- Đối với Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp: Tại mục 1.1, 1.2, 1.3 trang 1, 2 

của báo cáo thẩm định số 142/BC-STP ngày 28/5/2019 của Sở Tư Pháp có nêu: 

+ Điểm b, khoản 1 Điều 7 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người 

cao tuổi quy định: “Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quy định mức quà tặng người thọ 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 

100 tuổi”. Như vậy, theo quy định của Nghị định số 06/2011/NĐ-CP thì thẩm 

quyền quy định mức quà tặng người thọ 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi 

thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

+ Điểm a, khoản 2 Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và 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 
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và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi quy định: “...Căn cứ khả năng cân 

đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 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 tuổi và trên 100 tuổi trên cơ sở đề xuất của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh”. Như vậy, theo quy định của Thông tư số 96/2018/TT-BTC 

thì thẩm quyết định mức quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và 

trên 100 tuổi thuộc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

+ Do có quy định khác nhau giữa các văn bản quy phạm pháp luật về thẩm 

quyền quyết định mức quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 

100 tuổi nên đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phản ánh đầy đủ trong dự thảo Tờ 

Trình của UBND tỉnh để báo cáo HDND tỉnh. 

Nội dung này xin được giải trình như sau: 

Năm 2019, Căn cứ điểm g, h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước 

năm 2015; Thông tư số 96/2018/TT-BTC và Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 16 

tháng 01 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo
1
 

các đơn vị, địa phương thực hiện mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ cho người cao 

tuổi năm 2019 như sau: (1) Đối với người cao tuổi tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi 

thực hiện mức quà tặng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-

BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính quy định chúc thọ, mừng thọ cho người 

cao tuổi
2
; (2) Đối với người cao tuổi tròn 70, 75 được tặng quà trị giá 100.000đồng 

và 100.000đồng tiền mặt; (3) Đối với người cao tuổi tròn 80, 85 được tặng quà trị 

giá 100.000đồng và 200.000đồng tiền mặt; (4) Đối với người cao tuổi tròn 95 được 

tặng quà trị giá 150.000đồng và 500.000đồng tiền mặt; (5) Đối với người cao tuổi 

trên 100 tuổi được tặng quà trị giá 200.000 đồng và 700.000đồng tiền mặt. 

Theo Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh có Kết luận:“Việc áp dụng mức quà tặng chúc thọ, 

mừng thọ người tròn 95 tuổi và trên 100 tuổi theo Quyết định số 31/2011/QĐ-

UBND của UBND tỉnh
3
 là chưa phù hợp với mức quà tặng người tròn 90 tuổi và 

100 tuổi được qui định tại Thông tư số 96/2018/TT-BTC; đề nghị UBND tỉnh xem 

xét và quyết định mức quà tặng cho các đối tượng nêu trên đảm bảo hợp lý, công 

bằng, tránh việc người được thụ hưởng hiểu sai về chính sách của nhà nước. Đồng 

thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng hoàn thiện dự thảo nghị quyết quy 

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

trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh xem xét, quyết định”. 

                                              
1 Công văn số 186/UBND-KGVX ngày 18 tháng 01 năm 2019; 

2 Tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 700.000đồng 

tiền mặt; Tròn 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật 

trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt. 
3
 Được căn cứ theo Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ;  
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Mặt khác, số lượng người cao tuổi thuộc đối tượng chúc thọ, mừng thọ trên 

địa bàn tỉnh hiện nay không nhiều; để tạo điều kiện cho người cao tuổi tiếp tục sống 

vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội; động viên người cao tuổi vui vẻ, hạnh phúc 

trong ngày được chúc thọ, được vinh danh trước gia đình, cộng đồng, xã hội; được 

nhận quà tặng phù hợp sức khỏe đối với người cao tuổi, phù hợp với giá cả thị 

trường biến động hàng ngày tăng; vì vậy mức quà tặng cần được điều chỉnh phù 

hợp với tình hình thực tế của địa phương.  

Theo đó, Sở Lao động-TB&XH phối hợp Sở Tài chính, các sở ngành liên 

quan, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem 

xét quyết định các mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum cao hơn mức quy định tại Thông 96/2018/TT-BTC và các quy định 

trước đây
4
 là phù hợp với thẩm quyền được quy định và phù hợp tình hình thực tế 

của tỉnh.  

Với ý kiến thẩm định của Sở Tư Pháp, Sở Lao động -TB&XH đã hoàn chỉnh 

dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh xem xét 

quyết định trình HĐND tỉnh. 

- Đối với Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp: Tại mục 2 trang 2 của báo cáo 

thẩm định số 142/BC-STP ngày 28/5/2019 của Sở Tư Pháp. Sở Lao động -Thương 

binh và Xã hội tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo Nghị quyết. 

 2. Hoàn thiện hồ sơ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.  

Trên cơ sở ý kiến tham gia của Ủy viên, Thành viên UBND tỉnh đối với các 

dự thảo hồ sơ trình HĐND tỉnh, và Báo cáo thẩm định số 142/BC-STP ngày 

28/5/2019 của Sở Tư Pháp; được sự thống nhất của UBND tỉnh Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh hồ sơ Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết 

báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, bao gồm: Dự thảo Tờ trình của UBND 

tỉnh (kèm theo thuyết minh); Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm 

định; Báo cáo giải trình và tiếp thu ý kiến thẩm định; hoàn thiện báo cáo quá trình 

xây dựng dự thảo Nghị quyết tham mưu UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh 

khóa XI; Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân; các phiếu tham gia ý kiến của các Ủy viên, Thành viên UBND tỉnh; Tài liệu 

khác. 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo và kính trình UBND tỉnh xem 

xét chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp (T/dõi); 

- Giám đốc, PGĐ phụ trách; 

- Phòng BTXH; VP Sở; 

- Lưu: VT.H.9. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

                                    A Kang                        

                                              
4
 Công văn số 78/UBND-KGVX ngày 14/01/2019. 
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