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BÁO CÁO 

 Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII 

————— 

    

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh1 giao Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan 

nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp thẩm quyền xem xét, điều 

chỉnh Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi (viết tắt là 

NCT) trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp và sát với tình hình thực tế. Hoàn thành 

trong quý III năm 2022; 

Thực hiện các Văn bản: Số 2740/UBND-KTTH ngày 22 tháng 8 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai kết luận của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh tại Phiên họp giao ban thường kỳ tháng 8 năm 20222; Thông 

báo số 39/TB-TTHĐND ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh3; Công văn số 3434/UBND-KTTH ngày 13 tháng 10 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, chuẩn bị các nội dung trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo quá trình xây dựng, tham 

mưu dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành sửa đổi Điều 2 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 trình kỳ họp thứ 4, 

Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, cụ thể như sau: 

1. Quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết:  
                                              
1 Tại các văn bản: Văn bản số 231/VP-KGVX ngày 17 tháng 01 năm 2022 về tham mưu điều chỉnh Quy định 

mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; Phiếu báo số 2481/BC-BVHXH ngày 17 

tháng 01 năm 2022 về báo cáo số 28/BC-BVHXH ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội 

đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh mức chúc thọ mừng thọ NCT theo 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. 

2 Đối với hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4 đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

thống nhất: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tham mưu nội dung trình Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 

24/2019/NQ-HĐND ngày18 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 đảm bảo chất lượng, đúng quy trình và thời gian quy định. 

3 Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Phiên họp giao ban thường kỳ tháng 8 năm 2022. 
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a) Nội dung tham gia góp ý của các đơn vị, địa phương đối với dự thảo 

lần 2:  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Tờ trình của 

Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết, hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở tiếp thu 

ý kiến của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan theo quy định 

(Chi tiết theo bảng tổng hợp đính kèm). 

b) Đối với nội dung thẩm định của Sở Tư pháp: 

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (tại Báo cáo số 344/BC-STP 

ngày 12 tháng 10 năm 2022), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu, 

giải trình và hoàn chỉnh như sau: 

- Đối với ý kiến: Tại mục 3 trang 2 “ 3. Sự phù hợp của nội dung dự thảo 

Nghị quyết với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính 

hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết với hệ thống 

pháp luật; sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết với văn bản đã giao cho 

Hội đồng nhân dân quy định chi tiết”. 

Dự thảo Nghị quyết không đặt ra các quy định trái với đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; dự thảo đảm bảo tính hợp hiến, hợp 

pháp; dự thảo không đặt ra các quy định trái với văn bản có giá trị pháp lý cao 

hơn, cơ bản thống nhất với văn bản đã giao cho Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định chi tiết. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý lại tên gọi 

Điều 1 dự thảo Nghị quyết là: “Sửa đổi Điều 2 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, như 

sau:” 

Nội dung này Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu, điều chỉnh 

tại Điều 1 dự thảo Nghị quyết thành: “Sửa đổi Điều 2 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, như sau:” 

- Tại mục 4 cuối trang 3 và đầu trang 4 (Báo cáo số 344/BC-STP ngày 12 

tháng 10 năm 2022) góp ý:  4. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản 

Về cơ bản, Sở Tư pháp nhận thấy dự thảo Nghị quyết đã cơ bản được 

trình bày đúng quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm 

pháp luật được quy định tại Chương V, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ) và Mẫu số 36. Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân các cấp sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực 

tiếp/ban hành Quy định/Quy chế...) của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, đề nghị cơ 

quan chủ trì soạn thảo xem xét lại họ, tên, chức vụ của người ký văn bản được 

dự kiến.  
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Nội dung này tiếp thu, điều chỉnh họ, tên, chức vụ của người ký văn bản 

được dự kiến Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ký văn bản là ông Dương Văn 

Trang. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đối với các nội dung trên. 

2. Triển khai đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông 

tin điện tử tỉnh: 

Các dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành sửa đổi Điều 2 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 được 

đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh Kon Tum vào ngày 26/8/2022 đến ngày 

26/9/2022.  

Kết quả đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh: Đến hết thời gian đăng 

tải theo quy định không có ý kiến tham gia đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo 

Nghị quyết. 

3. Lấy ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

 Thực hiện Công văn số 3434/UBND-KTTH ngày 13 tháng 10 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, chuẩn bị các nội dung trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh4,  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 10 năm 2022 để cho ý kiến trước khi trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép lấy ý kiến Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại phiên họp Thường kỳ tháng 10 năm 2022.   

4. Hoàn thiện hồ sơ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh:  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Tờ 

trình và dự thảo Nghị quyết, hồ sơ hoàn chỉnh và trình bao gồm: 

(1). Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh (kèm theo thuyết minh); 

 (2). Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

(3). Thuyết minh nội dung trình; 

 (4). Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; 

                                              
4 Đối với các nội dung trình tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026: Các đơn 

vị khẩn trương rà soát, tham mưu theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4567/UBND-

KTTH ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc tham mưu các nội dung trình các kỳ họp thường lệ của Hội đồng 

nhân dân tỉnh năm. Trong đó, đối với các hồ sơ đã đảm bảo đủ điều kiện thì khẩn trương hoàn chỉnh, trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 10 năm 2022 để cho ý kiến trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo 

quy định. 
5 Theo qui định tại Điều 122 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.   
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 (5). Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp;  

(6). Báo cáo quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết và giải trình, tiếp thu 

ý kiến thẩm định; 

(7). Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành, 

đơn vị, địa phương. 

(8). Tài liệu khác có liên quan.  

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo quá trình xây dựng, tham 

mưu dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành sửa đổi Điều 2 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 trình kỳ họp thứ 4, 

Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII; kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                

- Sở Tư pháp (T/dõi); 

- Giám đốc Sở; 

- PGĐ Sở phụ trách; 

- Lưu: VT.TGXHGN.Tr05. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

A Kang 
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