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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
BAN PHÁP CHẾ

Số:       /BCTT-BPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày       tháng     năm 2021

BÁO CÁO THẨM TRA 
Về việc đề nghị ban hành nghị quyết 

Quy định một số chế độ, mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân 
các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026
(Trình tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XVI)

Sau khi nghiên cứu Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Ban kinh tế và 
ngân sách HĐND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số chế 
độ, mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm 
kỳ 2021-2026, Ban Pháp chế có ý kiến như sau:

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh khoá XVI đã ban hành Nghị quyết số 

22/2016/NQ-HĐND ngày 06/10/2016 và Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND  
sửa đổi Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND quy định một số chế độ chi tiêu đặc 
thù phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 
2016-2021.

Qua 5 năm thực hiện, các chế độ, định mức chi tiêu tài chính cơ bản đã 
đảm bảo hoạt động HĐND các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tuy 
nhiên để đáp ứng điều kiện, yêu cầu thực tế về nhiệm vụ, hoạt động của HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban pháp chế cho rằng việc HĐND tỉnh ban 
hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 
10/2019/NQ-HĐND là đúng thẩm quyền1 và cần thiết, nhằm góp phần nâng cao 
chất lượng hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hải Dương.

II. Về nội dung Tờ trình 
Sau khi xem xét Tờ trình, Ban pháp chế HĐND tỉnh có một số ý kiến như sau:
Thống nhất đối với 05 nội dung chi phục vụ hoạt động HĐND các cấp và 

08 chế độ chi khác như theo Tờ trình của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh.
Về cơ bản các nội dung chi, mức chi được giữ nguyên so với Nghị quyết 

22/2016/NQ-HĐND, một số mức chi mới được bổ sung, điều chỉnh như chi phụ 

1 Điều 4, Nghị quyêt số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016 của Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội quy định: Đại biểu HĐND được cấp kinh phí tiếp xúc cử tri, giám sát; hỗ trợ công 
tác phí; khám, chăm sóc sức khoẻ định kỳ; may lễ phục; nghiên cứu; học tập, bồi dưỡng 
nghiệp vụ công tác đại biểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.
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cấp đối với các chức danh Trưởng ban và Phó trưởng Ban cấp xã, chi điều tra xã 
hội học, chi bồi dưỡng đại biểu HĐND xây dựng nghị quyết, bồi dưỡng chủ toạ, 
thư ký, đại biểu tham dự kỳ họp, soạn thảo văn bản phục vụ kỳ họp, bồi dưỡng 
các thành phần tham gia giám sát chuyên đề, hội thảo, tập huấn... là cần thiết và 
phù hợp với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt 
động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quá trình xây dựng Tờ trình được Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tổ 
chức lấy ý kiến tham gia của Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố 
và cơ quan chức năng; đảm bảo khả năng cân đối ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã 
trong giao dự toán hàng năm.

Từ những căn cứ trên, Ban pháp chế nhất trí với nội dung Tờ trình của 
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh quy định về một số chế độ, mức chi cho hoạt 
động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026.

III. Về dự thảo Nghị quyết
Sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị quyết, Ban pháp chế HĐND tỉnh có một 

số ý kiến như sau:
Việc ban hành nghị quyết là cần thiết và đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh 

được quy định tại Điều 4, Nghị quyêt số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 
13/5/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Các nội dung chi, chế độ chi là phù 
hợp với thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Ban pháp chế HĐND tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết, trên 
cơ sở tham gia của các đại biểu HĐND tỉnh, ý kiến kết luận của Chủ toạ kỳ họp; 
đề nghị Thường trực HĐND tỉnh giao cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 
tỉnh phối hợp với Thư ký kỳ họp chỉnh sửa từ ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày 
văn bản.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc ban 
hành Nghị quyết quy định một số chế độ, mức chi cho hoạt động của Hội đồng 
nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026, đề nghị HĐND tỉnh xem 
xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo và thành viên Ban Pháp chế;
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Lưu VT, Ban Pháp chế (3b).

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

Bùi Học Anh
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