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BÁO CÁO 

Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 

198/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 và Nghị quyết số 209/2020/NQ-HĐND 

ngày 17/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và phân công của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo Hội đồng nhân dân 

tỉnh kết quả thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 

198/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 và Nghị quyết số 209/2020/NQ-HĐND 

ngày 17/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau: 

1. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành 

Ngày 08/02/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP quy 

định về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong 

phòng, chống dịch Covid-19 thay thế Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 

của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, theo 

đó, các nội dung hỗ trợ chế độ chính sách cho con người, chi phí xét nghiệm, chi 

phí vận chuyển và một số nội dung khác tại Nghị quyết số 198/2020/NQ-HĐND 

ngày 24/3/2020 và Nghị quyết số 209/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của 

HĐND tỉnh đã được quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ. Bên 

cạnh đó, tại Điều 5 của Nghị quyết số 198/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 

209/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đều quy định: Sau khi Nghị quyết ban 

hành có hiệu lực mà cấp có thẩm quyền ban hành quy định mới thì thực hiện 

theo quy định của cấp có thẩm quyền. Do vậy, việc bãi bỏ Nghị quyết số 

198/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 và Nghị quyết số 209/2020/NQ-HĐND 

ngày 17/4/2020 của HĐND tỉnh là cần thiết, phù hợp và đúng thẩm quyền theo 

quy định.  

2. Về nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết 

Ban Văn hóa - Xã hội đồng tình với nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị 

quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 198/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 và Nghị quyết 

số 209/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

Căn cứ nội dung thẩm tra nêu trên, Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị Hội đồng 

nhân dân tỉnh thảo luận, quyết định ban hành Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 
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198/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 và Nghị quyết số 209/2020/NQ-HĐND 

ngày 17/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

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

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; 

- Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 19; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, HĐ5. 

 

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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