
 

 
BẢNG TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH TIẾP THU 

Ý kiến tham gia góp ý hồ sơ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

dự thảo Tờ trình; Nghị quyết sửa đổi Điều 2 của 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 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-SLĐTBXH  ngày  17/10/2022  của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) 

————— 

 

STT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý 
Tiếp thu và chỉnh sửa 

 

I 

Ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan đối với dự thảo lần 21: có 16/21 đơn vị tham gia góp ý; trong đó 

có 04 đơn vị có ý kiến tham gia, 12 đơn vị thống nhất với các dự thảo; 05 đơn vị đến ngày 28 tháng 9 năm 2022 không có ý kiến tham gia 

xem như thống nhất với các dự thảo. 

1 
Sở Tài chính (Công văn số  3486/STC-QLNS 

ngày 31/8/2022). 

2. Đối với Dự thảo quy trình xây dựng Nghị quyết sửa đổi Điều 

2 Nghị quyết số 24/2019/NQ-HDND của HĐND tỉnh quy định 

mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ trên địa bàn tỉnh (Công văn 

số 1860/LĐTBXH-TGXHGN ngày 26 tháng 8 năm 2022).  

Ngày 26 tháng 7 năm 2022 Sở Tài chính đã có Văn bản số 

2866/STC-QLNS về việc tham gia góp ý dự thảo Tờ trình của 

UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh bổ 

sung Điều 2 Nghị quyết số 24/2019/NQ-HDND của HĐND 

tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ trên địa bàn 

tỉnh, trong đó có nêu: “Để thực hiện chính sách chúc thọ, mừng 

thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, đồng thời thể hiện sự quan 

tâm của Nhà nước đối với người cao tuổi, tạo điều kiện người 

cao tuổi cải thiện điều kiện sống, vượt qua khó khăn như dự 

thảo của đơn vị. Đối với kinh phí tăng thêm ngân sách tỉnh đảm 

bảo là 75,3 triệu đồng, Sở Tài chính xét thấy là cần thiết và phù 

hợp với khả năng ngân sách tỉnh. Đối với phần kinh phí tăng 

thêm của khối huyện (bình quân mỗi huyện khoảng 135 triệu 

đồng) phát sinh không lớn, đề nghị ngân sách cấp huyện đảm 

bảo theo phân cấp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội lấy ý 

kiến tham gia của các huyện, thành phố về khả năng cân đối, 

 

 

 

 

Ý kiến thứ 1: Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội  tiếp thu 

Văn bản số 2866/STC-QLNS 

của Sở Tài chính ngày 26 tháng 

7 năm 2022 và Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội có Văn 

bản số 1860/LĐTBXH-

TGXHGN ngày 26 tháng 8 năm 

2022 về việc đề nghị tham gia 

góp ý dự thảo quy trình xây 

dựng Nghị quyết sửa đổi Điều 2 

Nghị quyết số 24/2019/NQ-

HDND của HĐND tỉnh quy 

định mức quà tặng chúc thọ, 

mừng thọ trên địa bàn tỉnh về 

thực hiện chính sách chúc thọ, 

                                           
1 Tại Công văn số 1860/SLĐTBXH-TGXHGN ngày 26/8/2022 của Sở Lao động-TB&XH, lấy ý kiến các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan. 
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bố trí thực hiện khi điều chỉnh tăng mức quà tặng này theo phân 

cấp quản lý ngân sách tại Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND 

ngày 09 tháng 12 năm 2021 ban hành quy định về phân cấp 

NSNN tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025 trước khi tham mưu 

trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh theo quy định”. 

Do đó, đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, trên cơ sở 

ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 2866/STC-QLNS nêu 

trên, chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố cập 

nhật, điều chỉnh phần kinh phí tăng thêm của khối huyện để cân 

đối, bố trí thực hiện khi điều chỉnh tăng mức quà tặng và tổng 

hợp hoàn thiện trình cấp thẩm quyền xem xét, điều chỉnh theo 

quy định.    

mừng thọ người cao tuổi trên 

địa bàn tỉnh, đồng thời thể hiện 

sự quan tâm của Nhà nước đối 

với người cao tuổi, tạo điều kiện 

người cao tuổi cải thiện điều 

kiện sống, vượt qua khó khăn 

như dự thảo của đơn vị. Đối với 

kinh phí tăng thêm ngân sách 

tỉnh đảm bảo là 75,3 triệu đồng, 

Sở Tài chính xét thấy là cần 

thiết và phù hợp với khả năng 

ngân sách tỉnh. Đối với phần 

kinh phí tăng thêm của khối 

huyện (bình quân mỗi huyện 

khoảng 135 triệu đồng) phát 

sinh không lớn, đề nghị ngân 

sách cấp huyện đảm bảo theo 

phân cấp, Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội lấy ý kiến tham 

gia của các huyện, thành phố về 

khả năng cân đối, bố trí thực 

hiện khi điều chỉnh tăng mức 

quà tặng này theo phân cấp 

quản lý ngân sách tại Nghị 

quyết số 57/2021/NQ-HĐND 

ngày 09 tháng 12 năm 20215 

trước khi tham mưu trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, điều chỉnh 

theo quy định, hiện nay có 8/10 

huyện, thành phố  có ý kiến 

tham gia và đã tích hợp tại bảng 

tổng hợp. 

-Đối với ý kiến thứ 2: Sở Lao 

động-TB&XH tiếp thu, hoàn 

thiện theo quy trình quy định. 
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Trong thời gian tới sẽ tham mưu 

văn bản gửi các huyện, thành 

phố cập nhật, điều chỉnh phần 

kinh phí tăng thêm của  huyện, 

thành phố để cân đối, bố trí thực 

hiện khi điều chỉnh tăng mức 

quà tặng theo quy định. 

2 
Sở Tư pháp (Văn bản số 1302/STP-

XDKTr&PBPL ngày 03/7/2022) 

Sau khi nghiên cứu, Sở Tư pháp bước đầu có một số ý kiến 

tham gia như sau:  

1. Sự cần thiết ban hành 

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

08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và 

sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe 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 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". Căn cứ 

quy định trên, ngày 18 tháng 7 năm 2019, Hội đồng nhân dân 

tỉnh Kon Tum ban hành Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND quy 

định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

Quá trình triển khai thực hiện, Nghị quyết số 24/2019/NQ-

HĐND không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế- xã 

hội ở thời điểm hiện tại, cần phải sửa đổi cho phù hợp. Vì vậy, 

việc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết 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 là đúng 

 

 

 

Cơ quan soạn thảo tiếp thu, điều 

chỉnh 
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thẩm quyền, phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Văn bản số 231/VP-KGVX ngày 17 tháng 01 năm 2022. 

2. Một số ý kiến tham gia 

2.1. Đối với dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách; dự 

thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh: Sở Tư pháp nhận thấy bố cục các dự thảo trên chưa 

đúng với Mẫu số 01, Mẫu số 02 Phụ lục V ban hành kèm theo 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo căn cứ các mẫu nêu trên để trình bày đúng quy định. 

2.2. Đối với dự thảo Nghị quyết: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn 

thảo xem xét, chuyển căn cứ ban hành văn bản là: "Nghị định 

số 163/2016/NĐ-CP..." về  sau căn cứ: "Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP..." cho phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 

61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

2.3. Đối với mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ: đề nghị cơ quan 

chủ trì soạn thảo căn cứ quy định của pháp luật, khả năng đáp 

ứng của ngân sách địa phương để tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân dân tỉnh quyết định (Sở 

Tư pháp không tham gia mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ). 

  3. Đề nghị Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trên cơ sở 

các ý kiến tham gia, tiếp thu hoặc thực hiện việc giải trình đối 

với các ý kiến không tiếp thu và hoàn thiện dự thảo gửi Sở Tư 

pháp thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định (dự thảo văn bản gửi 

thẩm định đề nghị đánh số thứ tự theo quy định tại điểm c, 

khoản 2 Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP).  

Thời hạn gửi thẩm định đề nghị thực hiện theo đúng quy định 

tại khoản 1 Điều 121; hồ sơ gửi thẩm định đề nghị thực hiện 

theo quy định tại khoản 2 Điều 121 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 

Đối với ý kiến 2.1: Sở Lao 

động-TB&XH tiếp thu, hoàn 

thiện theo quy trình quy định. 

 

 

 

 

Đối với ý kiến 2.2: Sở Lao 

động-TB&XH tiếp thu, chỉnh 

sửa theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với ý kiến 3.3: Sở Lao 

động-TB&XH tiếp thu, chỉnh 

sửa theo quy định. 
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Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật).  

3 

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số  

2624/SKHĐT-TH ngày 30/8/2022). 
Qua nghiên cứu, Sở Kế hoạch và Đầu tư cơ bản thống nhất dự 

thảo Nghị quyết và đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội phối hợp với Sở Tài chính để cân đối nguồn vốn ngân sách 

địa phương để thực hiện chính sách đảm bảo hiệu quả, thiết 

thực. 

Cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, 

hoàn chỉnh 

. 

4 
Sở Nội vụ (Công văn số 2154/SNV-TĐKT 

Ngày 29/8/2022). 

không có nội dung tham gia ý kiến 
Cơ quan soạn thảo tiếp thu  

5 
Sở Y tế (Công văn số 3645/SYT-KTHC ngày 

29/8/2022) 

Thống nhất nội dung các dự thảo   
Cơ quan soạn thảo tiếp thu  

6 
Sở Nông nghiệp và PTNT (Công văn số  250/ 

CCPTNT-KTHT ngày 31/8/2022) 

Thống nhất nội dung các dự thảo   
Cơ quan soạn thảo tiếp thu  

7 
Sở Xây dựng (Công văn số  1528/SXD-

HCTH ngày 30/8/2022) 

Thống nhất nội dung các dự thảo   
 

8 

UBND thành phố Kon Tum (Công văn số 

3860/UBND-VX ngày 29/8/2022) 

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau: Ủy ban nhân dân 

thành phố cơ bản thống nhất với việc sửa đổi mức quà tặng chúc 

thọ, mừng thọ cho người cao tuổi. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo 

tương đương với giá cả thị trường hiện nay; bình đẳng, phù hợp 

với các mức hỗ trợ chính sách thăm, chúc tết cho các đối tượng 

khác trên địa bàn tỉnh hiện hành, nếu tăng định mức quà tặng 

chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh nhưng 

không được giao tăng kinh phí đảm bảo xã hội sẽ khó khăn cho 

các địa phương trong việc cân đối nguồn để triển khai thực hiện.  

Cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, 

trong thời gian tới sẽ tham mưu 

văn bản gửi các huyện, thành 

phố cập nhật, điều chỉnh phần 

kinh phí tăng thêm của  thành 

phố để cân đối, bố trí thực hiện 

khi điều chỉnh tăng mức quà 

tặng theo quy định. 

9 

UBND huyện Đăk Hà 

(Công văn số 2307/UBND-VX ngày 

29/8/2022) 

Thống nhất nội dung các dự thảo Cơ quan soạn thảo tiếp thu  

10 
UBND huyện Đăk Tô (Công văn số 

1243/UBND-LĐTBXH, ngày 06/9/2022) 
Thống nhất nội dung các dự thảo Cơ quan soạn thảo tiếp thu  

11 
UBND huyện Ia H’drai (Công văn số 

1410/UBND-TH ngày 29/8/2022) 
Thống nhất nội dung các dự thảo Cơ quan soạn thảo tiếp thu  

12 
UBND huyện Tu Mơ Rông (Công văn số 

2392/UBND-LĐTBXH ngày 30/8/2022) 
Thống nhất nội dung các dự thảo Cơ quan soạn thảo tiếp thu  
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13 
UBND huyện Sa Thầy (Công văn số 

2070/UBND-TH ngày 30/8/2022) 
Thống nhất nội dung các dự thảo Cơ quan soạn thảo tiếp thu  

14 
UBND huyện Ngọc Hồi (Công văn số 

2071/UBND-TH ngày 30/8/2022) 
Thống nhất nội dung các dự thảo Cơ quan soạn thảo tiếp thu  

15 
Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy (Công văn 

số 1002/UBND-TH ngày 31/8/2022) 
Thống nhất nội dung các dự thảo Cơ quan soạn thảo tiếp thu  

160 
Ủy ban nhân dân huyện Ia H’drai (Công văn 

số 557/UBND-TH ngày 18/4/2022) 
Thống nhất nội dung các dự thảo Cơ quan soạn thảo tiếp thu  

II 
Lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 

868/SLĐTBXH-TGXHGN ngày 26/8/2022  ngày đăng: 

26/8/2022, ngày hết hạn: 26/9/2022; qua cập nhật, đến hết ngày 

26/9/2022 chưa có ý kiến tham gia góp ý đối với các dự thảo. 

 

III 

Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp 

 (tại báo cáo số 344/BC-STP ngày 12 tháng 

10 năm 2022) 

  

 

1. Sự cần thiết ban hành 

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

ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định về quản 

lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe 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 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”. Căn cứ 

quy định trên, ngày 18 tháng 7 năm 2019, Hội đồng nhân dân 

tỉnh Kon Tum ban hành Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND quy 

định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

Quá trình triển khai thực hiện, Nghị quyết số 

24/2019/NQ-HĐND không còn phù hợp với tình hình phát triển 

kinh tế- xã hội ở thời điểm hiện tại, cần phải sửa đổi cho phù 

hợp. Vì vậy, việc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tham 

 

 

Sở Lao động-Thương binh và 

Xã hội đã tiếp thu. 
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mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị 

quyết 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 là đúng thẩm quyền, phù hợp với ý kiến chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 231/VP-KGVX ngày 17 

tháng 01 năm 2022. 

 

2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng  

Sở Tư pháp nhận thấy phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp 

dụng của dự thảo Nghị quyết đã bao quát, đầy đủ phù hợp với 

các nội dung khác có trong dự thảo. 

Sở Lao động-Thương binh và 

Xã hội đã tiếp thu. 

 

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:” 

Đối với mức quà tặng chức thọ, mừng thọ người cao 

tuổi được dự kiến, đề nghị cơ quan soạn thảo chủ trì, phối hợp 

cơ quan có liên quan, căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 3 Thông 

tư số 96/2018/TT-BTC và khả năng cân đối, đảm bảo của ngân 

sách để xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội 

 

Sở Lao động-Thương binh và 

Xã hội đã tiếp thu, điều chỉnh 
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đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (Sở Tư pháp không 

thẩm định mức quà tặng chức thọ, mừng thọ người cao tuổi 

được dự kiến trong dự thảo Nghị quyết).   

 

 

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.  

 

Sở Lao động-Thương binh và 

Xã hội đã tiếp thu, điều chỉnh, 

bổ sung. 

 

 5. Trình tự, thủ tục xây dựng văn bản 

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổ chức lấy ý kiến của cơ 

quan, tổ chức có liên quan đối với dự thảo Nghị quyết; phối hợp 

tổ chức việc đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết trên Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh theo quy định tại Điều 120 Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.  

 

Sở Lao động-Thương binh và 

Xã hội đã tiếp thu. 

 

6. Điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sở Tư pháp nhận thấy dự thảo Nghị quyết đủ điều kiện 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh sau khi cơ quan chủ trì soạn thảo điều chỉnh lại một số nội 

dung và thực hiện các đề nghị khác được nêu trong Báo cáo 

này. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề 

 

 

Sở Lao động-Thương binh và 

Xã hội đã tiếp thu. 
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nghị thực hiện theo quy định tại Điều 122 Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2015(2).    

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo khi tiếp nhận Báo cáo 

thẩm định thực hiện việc tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, 

hoàn thiện dự thảo Nghị quyết hoặc giải trình (trong trường 

hợp không tiếp thu ý kiến thẩm định). Khi trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm 

theo dự thảo Nghị quyết đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp để 

theo dõi theo quy định tại Điều 121 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015(3).  

IV 
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, kính đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh cho phép lấy ý kiến Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

phiên họp thường Thường kỳ tháng 10 năm 2022.   

 

 

                                           

(2) Đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 37 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020  

(3) Đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 

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 
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