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BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh  

quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi  

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

 

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 410/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 

10/4/2019 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đề nghị thẩm định 

dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng 

thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sau khi nghiên cứu, Sở Tư 

pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

- Luật người cao tuổi ngày 23/11/2009; 

- Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

- Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi; 

- 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; 

- Điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 

của 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; ưu đãi tín dụng và biểu dương, 

khen thưởng người cao tuổi: “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”. 
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II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết 

Dự thảo Nghị quyết chưa quy định về đối tượng áp dụng và phạm vi 

điều chỉnh, đề nghị bổ sung. 

2. Tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo 

Nghị quyết với hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị 

quyết với các quy định trong văn bản đã giao cho HĐND quy định chi tiết 

2.1. Khoản 1 Điều 1 quy định: 

“1. Mức quà tặng 

a) Người cao tuổi ở tuổi 70 được tặng quà bằng 300.000 đồng tiền 

mặt/01 người; 

b) Người cao tuổi ở tuổi 75 được tặng quà bằng 400.000 đồng tiền 

mặt/01 người; 

c) Người cao tuổi ở tuổi 80 được tặng quà bằng 500.000 đồng tiền 

mặt/01 người; 

d) Người cao tuổi ở tuổi 85 được tặng quà bằng 600.000 đồng tiền 

mặt/01 người; 

đ) Người cao tuổi ở tuổi 90 được tặng quà bằng 600.000 đồng tiền 

mặt/01 người và hiện vật trị giá 200.000 đồng/01 người; 

e) Người cao tuổi ở tuổi 95 được tặng quà, chúc thọ, mừng thọ bằng 

800.000 đồng tiền mặt/01 người; 

g) Người cao tuổi ở tuổi 100 được tặng quà, chúc thọ, mừng thọ bằng 

1.000.000 đồng tiền mặt/01 người và 05 mét vải lụa/01 người; 

h) Người cao tuổi ở tuổi trên 100 được tặng quà, chúc thọ, mừng thọ 

bằng 1.000.000 đồng tiền mặt/01 người”. 

Theo quy định nêu trên thì vào các năm 90 tuổi và 100 tuổi, người cao 

tuổi được tặng quà bằng tiền mặt và kèm theo hiện vật, trong đó, năm 90 tuổi 

thì tổng giá trị (tiền mặt + hiện vật) được mừng thọ là 800.000 đồng/người 

nhưng điểm e quy định mức tiền (không có hiện vật) mừng thọ cho người cao 

tuổi 95 tuổi bằng 800.000 đồng/người và từ tuổi thứ 101 trở đi mừng bằng tiền 
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1.000.000 đồng/người là chưa hợp lý. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo 

nghiên cứu, điều chỉnh mức (giá trị) mừng thọ theo hướng tăng theo số tuổi 

mừng thọ vào các năm chẵn (95, 100, 105, 110, 115…), theo đó, năm 95 tuổi 

thì tiền mừng thọ 800.000 đồng/người và  hiện vật trị giá 200.000 đồng/người; 

105 tuổi thì tiền mừng thọ 1.000.000 đồng/người và hiện vật trị giá 200.000 

đồng/người; 110 tuổi… 

2.2. Khoản 2 Điều 1 quy định: 

“2. Nguồn kinh phí thực hiện: 

Kinh phí tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi do ngân sách nhà 

nước bảo đảm và được bố trí như sau: 

a) Kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 100 tuổi và 90 tuổi 

bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội” 

b) Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và 

trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của 

UBND xã, phường, thị trấn”. 

Đề nghị chỉnh sửa theo hướng: Đối với trường hợp tặng quà, chúc thọ, 

mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 90, 95, 100, 105, 110,… bố trí trong dự toán 

chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; các đối 

tượng còn lại bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của UBND xã, 

phường, thị trấn.  

2.3. Nơi nhận, đề nghị bổ sung một số địa chỉ nơi nhận sau: “Vụ Pháp 

chế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Báo Tuyên Quang; Đài phát thanh 

và Truyền hình tỉnh”. 

4. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản 

Đề nghị rà soát lại toàn bộ dự thảo Nghị quyết để chỉnh sửa ngôn ng , 

k  thuật trình bày và thể thức của văn bản cho ph  hợp với quy định tại 

Chương V  từ Điều 55 đến Điều 81  và Mẫu số 16 Phụ lục I ban hành kèm 

theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; trong đó lưu ý: Bổ sung 01 điều quy định 

về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Điều 1 dự thảo Nghị quyết trình 

bày thành 02 điều, 01 điều quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ, 01 

điều quy định về nguồn kinh phí. 
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III. KẾT LUẬN 

Đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội căn cứ nội dung thẩm định 

tại Mục II Báo cáo này, tiến hành rà soát toàn bộ nội dung dự thảo Nghị quyết 

để chỉnh sửa văn bản đảm bảo ph  hợp với quy định của pháp luật hiện hành và 

điều kiện thực tế của địa phương, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo văn bản trình UBND 

tỉnh theo quy định, đồng gửi Sở Tư pháp để theo dõi. 

Trên đây là báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người 

cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./. 
 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh  báo cáo ; 

- Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu VT, XD&KTVB. 

(Lan.03b) 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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