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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HÀ TĨNH 

Số: 443/BC-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 11 năm 2021 

  
  

BÁO CÁO  

Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với 

Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 

 tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh 

(Trình tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII) 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và sự 

phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội Hội 

đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra Tờ trình số 421/TTr-UBND ngày 04 

tháng 11 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh kèm theo dự thảo Nghị quyết Quy 

định mức chi hỗ trợ đối với Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch 

COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh, kết quả thẩm tra như sau: 

1. Về sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ Ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”, quán triệt tinh thần chỉ đạo tại Công điện số 644-CĐ/TU ngày 

26/10/2021 của Tỉnh ủy “triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ phòng, chống dịch, 

nhất là thông tin, tuyên truyền thường xuyên, liên tục đến người dân”; “nắm bắt 

kịp thời thông tin, theo dõi người đến/về trên địa bàn; giám sát việc thực hiện quy 

định phòng, chống dịch tại thôn, xóm, tổ dân phố,…” và Công điện số 1700/CĐ-

BYT ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế về Tăng cường công tác giám sát và kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của 

Chính phủ cho thấy vai trò, trách nhiệm của Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, 

chống dịch COVID-19 tại cộng đồng hết sức quan trọng. 

Để kịp thời động viên, nâng cao trách nhiệm, năng lực các lực lượng 

phòng, chống dịch tại cơ sở thì việc xem xét, hỗ trợ cho các Tổ giám sát và tuyên 

truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng là cần thiết và phù hợp với 

tình hình thực tế.  

2. Về thẩm quyền ban hành:  

Việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 

quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống 

dịch COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân 
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dân tỉnh khóa XVIII là phù hợp và đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm c 

khoản 5 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015
1
; điểm h 

khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015
2
. 

3. Về căn cứ pháp lý  

Việc xây dựng Tờ trình, dự thảo Nghị quyết đảm bảo đầy đủ hồ sơ, thủ tục, 

các căn cứ pháp lý liên quan, được cơ quan tư pháp thẩm định theo đúng trình tự 

quy định tại Điều 126 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

4. Về bố cục, nội dung dự thảo Nghị quyết 

Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ chức làm việc với cơ quan soạn thảo, các ý 

kiến góp ý đã được tiếp thu, chỉnh sửa. Vì vậy, Ban nhất trí với bố cục, nội dung 

dự thảo Nghị quyết. 

Với kết quả thẩm tra trên, Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất đề nghị Hội 

đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Tổ 

giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn 

tỉnh.  

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, kính trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để tiếp thu, hoàn thiện); 

- Đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự Kỳ 

họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá XVIII; 

- Lưu: VT. HĐ2 

 

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Anh Nga 

 

                                           
1
 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh trong lĩnh vực y tế, lao động và thực hiện chính sách xã hội: 

“Quyết định biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ và chăm sóc người mẹ, trẻ em, người cao 

tuổi, người khuyết tật, người nghèo, trẻ mồ côi không nơi nương tựa và người có hoàn cảnh khó khăn khác. 

Quyết định biện pháp phòng, chống dịch bệnh; biện pháp thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình 

trên địa bàn tỉnh”; 
2
 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp: “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 để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội 

trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”. 
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