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BÁO CÁO  

Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách  

hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 giai đoạn 2022 - 2025 

 (Trình tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVIII) 

  

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

trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn hoá - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra Tờ trình 

số 268/TTr-UBND ngày 13/7/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh kèm theo dự thảo Nghị 

quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025 như sau:  

1. Về sự cần thiết và thẩm quyền ban hành  

- Thời gian qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành một số chính sách về hỗ 

trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh
1
. Các chính sách đã phát huy 

hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, giải quyết 

việc làm cho người dân. Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện, phát sinh một số 

nhóm đối tượng cần  được hỗ trợ. Bên cạnh đó, một số chính sách đang phát huy hiệu 

quả tốt, cần được tích hợp để tiếp tục thực hiện.  

Vì vậy, việc banh hành Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo 

nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025 trên cơ sở 

tích hợp, sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc đã được 

ban hành là cần thiết và phù hợp theo tinh thần chỉ đạo tại Kết luận số 23-KL/TU ngày 

21/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, thiết thực, 

phù hợp với thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, gắn với việc thực hiện 

mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 

- 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và một số 

văn bản trung ương ban hành từ sau năm 2020 về hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc 

làm chưa được cụ thể hóa để triển khai trên địa bàn tỉnh
2
.  

                                           
1
 Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017, Nghị quyết số 262/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020, 

Nghị quyết số 150/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh 
2
 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, 

Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Nghị định số 

49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; 

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ về quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với 

cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá 

dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 



 

2 

  

- Về thẩm quyền ban hành, theo khoản 3, khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết để quy định 

biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh; biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Mặt khác, đây là các chính sách có phạm vi ảnh hưởng rộng, đối tượng tác động lớn; 

nguồn lực để thực hiện chính sách được bố trí từ ngân sách. Do vậy, việc Uỷ ban nhân 

dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số chính 

sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 

- 2025 là đúng thẩm quyền. 

2. Về căn cứ pháp lý 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đảm bảo đầy đủ hồ sơ, thủ tục và các căn cứ 

pháp lý liên quan, được cơ quan tư pháp thẩm định theo đúng trình tự, thủ tục ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

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

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

quan có liên quan, các ý kiến góp ý đã được giải trình, 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 một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, 

giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025. 

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

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

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự 

kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVIII; 

- Lưu: VT, HĐ2. 

 

 
 

TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI 
 TRƯỞNG BAN  
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