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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 8 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh
Quy định mức chi tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức
khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi
tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;
Căn cứ khả năng cân đối ngân sách và tình hình thực tế ở địa phương,
Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống
nhất việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức quà tặng chúc
thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:
I. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị
định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định “Mức chi nêu trên là mức tối thiểu. Căn cứ khả năng cân đối ngân
sách địa phương và tình hình thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương có thể xem xét, quyết định mức chi cao hơn mức quy
định tại Thông tư này; đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền mức
quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên cơ
sở đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.
Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh xây
dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết Quy
định mức chi tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi là cần thiết và đúng quy định của pháp luật.
II. Mục đích, quan điểm xây dựng Nghị quyết
1. Mục đích
Việc ban hành Nghị quyết này nhằm quy định cụ thể mức chi tặng quà
chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo khả
năng cân đối ngân sách tỉnh; làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị, địa phương
có liên quan lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy
định.

2. Quan điểm
Nghị quyết mức chi tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên
địa bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp, tuân thủ đúng thẩm
quyền, hình thức, trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm
pháp luật; phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa
phương; đảm bảo công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến,
kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng và ban hành
Nghị quyết.
III. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng Nghị quyết
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này Quy định mức chi tặng quà chúc thọ, mừng thọ người
cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
2. Đối tượng áp dụng
- Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện chúc thọ, mừng thọ.
- Người cao tuổi là Công dân Việt nam có hộ khẩu thường trú trên địa
bàn tỉnh Quảng Ngãi, có tuổi thọ: 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi.
IV. Nội dung cơ bản của Nghị quyết
1. Quy định mức chi tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ
70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi thực hiện theo các mức sau:
a) Người cao tuổi thọ 70, 75 tuổi mức chi là 500.000 đồng.
b) Người cao tuổi thọ 80, 85 tuổi mức chi là 600.000 đồng.
c) Người cao tuổi thọ 95 tuổi mức chi là 800.000 đồng.
d) Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi mức chi là 900.000 đồng.
2. Quy định mức chi tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ
90 tuổi và thọ 100 tuổi thực hiện theo các mức sau:
a) Người cao tuổi thọ 90 tuổi, được Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ và
tặng quà gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và tiền mặt là 700.000 đồng.
b) Người cao tuổi thọ 100 tuổi, được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 05 mét vải lụa tương đương
400.000 đồng và tiền mặt là 1.200.000 đồng.
V. Dự kiến nguồn lực và điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị
quyết sau khi được thông qua
1. Kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 90 tuổi và thọ 100
tuổi bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao độngThương binh và Xã hội (cơ quan thường trực của Ban Công tác người cao
tuổi cấp tỉnh).
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2. Kinh phí chúc thọ và quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95
và thọ trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm
của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tặng quà cho người cao tuổi theo
phân cấp.
3. Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết, Ủy ban
nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.
VI. Thời gian dự kiến thông qua Nghị quyết
Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, cuối năm 2019.
Kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thống
nhất./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Tư pháp,
Lao động – Thương binh và Xã hội;
- VPUB: CVP, PCVP(KT,VX), VX, CBTH;
- Lưu: VT, KT việt342
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