HĐND TỈNH KON TUM
BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 64 /BC-BKTNS

Kon Tum, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THẨM TRA
Dự thảo nghị quyết Sửa đổi, bổ sung điểm 2.1 khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số
07/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh
về Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối
tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện
trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân
dân năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân; trên cơ sở
Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 04/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo
nghị quyết Sửa đổi, bổ sung điểm 2.1 khoản 2 Điều 1 Nghị Quyết số
07/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy
định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
dự thảo Nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo; Ban Kinh tế - Ngân sách
đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh
đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các
sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:
I. Nội dung dự thảo nghị quyết và những vấn đề còn có ý kiến khác
nhau
1. Về nội dung dự thảo nghị quyết:
Trên cơ sở Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ
tướng Chính phủ về Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với
một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, huyện thực hiện, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã
ban hành Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về Quy định chế
độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
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Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu nêu tại Nghị
quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014(1) đã được cấp thẩm quyền thay
thế bằng các văn bản quy phạm pháp luật khác(2). Vì vậy, để việc triển khai thực
hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo theo quy định, Ủy ban
nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung điểm 2.1 khoản 2
Điều 1 Nghị Quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội
đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với
một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên
địa bàn tỉnh Kon Tum. (Nội dung sửa đổi, bổ sung được nêu cụ thể tại dự thảo
nghị quyết kèm theo Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 04/6/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh)
Căn cứ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
và khoản 3 Điều 6 Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013(3), Ban
Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết
trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung các nội
dung trên là cần thiết, đúng quy định của pháp luật.
2. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau:
- Đối với ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị địa phương, thành viên Ủy
ban nhân dân tỉnh: các Sở ngành, địa phương và thành viên Ủy ban nhân dân
tỉnh cơ bản thống nhất như dự thảo nghị quyết.
- Đối với ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp: Có 01 ý kiến. Đơn vị chủ trì
soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết.
Qua nghiên cứu nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các cơ
quan đơn vị, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến thẩm định của Sở Tư
pháp tại Văn bản số 1951/STC-QLNS ngày 02/6/2020 của Sở Tài chính, Ban
nhận thấy, đơn vị chủ trì soạn thảo đã cơ bản đã tiếp thu, giải trình nghiêm túc
các ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.
Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chế độ công tác
phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và
chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 về sửa
đổi một số mức chi chế độ hội nghị được ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày
16/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
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Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ
chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách
trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 về
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng
nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị
quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
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Quy định tại khoản 3 Điều 6 Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg: “3. Căn cứ khả năng ngân sách và tình hình
thực tế ở địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân
cung cấp quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện;…”.
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II. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết với đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tình hình, điều kiện phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương
Nội dung dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách của Nhà nước. Việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân
dân tỉnh ban hành Nghị quyết này là cần thiết, đúng quy định pháp luật và phù
hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
III. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị
quyết với hệ thống pháp luật
Dự thảo Nghị quyết đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất
trong hệ thống pháp luật; đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật
có giá trị pháp lý cao hơn.
IV. Kiến nghị, đề xuất
Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra và các
quy định của pháp luật có liên quan, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Ủy ban
nhân dân tỉnh giải trình, tiếp thu, bổ sung một số nội dung sau:
1. Về tiêu đề dự thảo nghị quyết:
Đề nghị biên tập theo Mẫu số 36 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định
số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ(4), như sau: “Sửa đổi, bổ
sung một số Điều của Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7
năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chế độ chi đón tiếp,
thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.
2. Về phần căn cứ pháp lý: Đề nghị bổ sung “Căn cứ Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương năm 2019;”.
3. Về nội dung dự thảo nghị quyết:
- Bổ sung và biên tập nội dung tại Điều 1 dự thảo nghị quyết như sau:
“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 07/2014/NQHĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định
chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon
Tum

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
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1. Sửa đổi điểm 2.1 khoản 2 Điều 1 như sau:
“2.1. Chi tiếp xã giao: Chi đón tiếp các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm
và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện áp dụng
mức chi theo quy định tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7
năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi
tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội
thảo quốc tế và tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum và
Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019, Nghị quyết số
46/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số Điều
Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.”.”
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:
“Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân
dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
giám sát việc thực hiện.
3. Trong quá trình thực hiện nếu các văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết này
được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung,
thay thế đó.”.
4. Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản: Đề nghị cơ quan trình rà soát,
thực hiện theo đúng quy định.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội
đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 10 xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

Hồ Văn Đà

