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BÁO CÁO THẨM TRA
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung 

và mức chi thực hiện một số chế độ chính sách cho cán bộ thuộc 
diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Hải Dương

(Trình tại kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVII)

Sau khi nghiên cứu Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban nhân dân 
tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện một số chế độ chính sách cho cán 
bộ thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Ban 
Pháp chế có ý kiến như sau:

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc diện Tỉnh uỷ 

quản lý, Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tỉnh Hải Dương hiện đang quản lý 
7.845 đối tượng, bao gồm người hoạt động cách mạng trước năm 1945 (cán bộ 
Lão thành cách mạng), cán bộ Tiền khởi nghĩa, cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư quản lý, cán bộ cấp cục, vụ, viện và cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý (đương 
chức, nguyên chức, nghỉ hưu hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh). Qua 10 năm 
thực hiện, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ đã cơ bản đi vào ổn định, 
nền nếp; đã thực hiện tốt công tác quản lý khám, điều trị, chữa bệnh và chăm 
sóc, phục hồi sức khỏe cho các đối tượng thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe; 
phục vụ tốt cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng nguồn cán bộ đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ chính trị địa phương.

Tuy nhiên, các quy định và định mức một số chế độ chính sách đang áp 
dụng được xây dựng từ năm 2012, hiện không còn phù hợp, không đáp ứng yêu 
cầu về công tác phòng bệnh, khám, chữa bệnh định kỳ và chủ động chuẩn đoán, 
phát hiện bệnh sớm giai đoạn ban đầu cho cho cán bộ thuộc diện bảo vệ, chăm 
sóc sức khỏe của tỉnh.

Căn cứ khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 , khoản 3 
Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước quy định: “Hội 
đồng nhân dân tỉnh có thẩm quyền quyết định các chế độ chi ngân sách đối với 
một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu 
chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 
hành...”



Từ những căn cứ trên, Ban pháp chế cho rằng việc Ủy ban nhân dân tỉnh 
trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quy định nội dung 
và mức chi đặc thù để thực hiện một số chế độ chính sách cho cán bộ thuộc 
diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Hải Dương là cần thiết, thể 
hiện sự quan tâm, tri ân đối với các đồng chí cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo các 
thời kỳ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Về nội dung Tờ trình
Sau khi nghiên cứu Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban pháp chế 

HĐND tỉnh có một số ý kiến như sau:
- Tờ trình được xây dựng cơ bản bám sát chủ trương của Đảng, nội dung 

xây dựng đảm bảo tính kế thừa, phát huy kết quả của giai đoạn trước trong công 
tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ.

- Đối tượng, chính sách thụ hưởng đảm bảo theo quy định; các định mức, 
chế độ khám sức khỏe định kỳ, chế độ điều dưỡng, quy định sử dụng thuốc cho 
đối tượng diện bảo vệ sức khoẻ là phù hợp tình hình, điều kiện phát triển kinh tế 
xã hội và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh.

Để thực hiện thống nhất các chế độ chính sách trong công tác bảo vệ, 
chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh, Ban pháp chế HĐND tỉnh nhất trí 
với các nội dung Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Về nội dung dự thảo Nghị quyết
Qua thẩm tra, Ban pháp chế cho rằng việc HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết quy định một số chế độ chính sách cho cán bộ thuộc diện bảo vệ, chăm 
sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh là cần thiết và đúng thẩm quyền, phù hợp với tình 
hình thực tế của địa phương.

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng là phù hợp với đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp 
và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh về quy định 
nội dung và mức chi thực hiện một số chế độ chính sách cho cán bộ thuộc diện 
bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Hải Dương, trình HĐND tỉnh xem 
xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu VT.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

Bùi Học Anh
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