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BÁO CÁO  

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ người được phân công 

trực tiếp giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường,  

thị trấn trên địa bàn tỉnh 

  

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra một số 

nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh. Ngày 01/12/2022, Ban Pháp 

chế HĐND tỉnh họp thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ 

người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra 

như sau:  

1. Căn cứ pháp lý, sự cần thiết, hồ sơ trình dự thảo Nghị quyết 

Ban Pháp chế nhận thấy việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ người được phân công trực tiếp giúp đỡ người 

bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh là cần 

thiết, đúng thẩm quyền được quy định tại khoản 3, Điều 12 và điểm a, khoản 2, 

Điều 30 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ. Việc ban hành Nghị quyết sẽ đảm bảo thực hiện kịp thời, đầy đủ quy định 

của Chính phủ, góp phần động viên, khuyến khích, nâng cao trách nhiệm của 

người được phân công giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn.  

Quy trình, trình tự xây dựng, hồ sơ trình dự thảo Nghị quyết bảo đảm đúng 

theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành.  

2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị 

quyết do UBND tỉnh trình, dự thảo Nghị quyết đã quy định đầy đủ về phạm vi 

điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mức hỗ trợ, thời gian được hưởng hỗ trợ, kinh 

phí thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 12 và điểm a, 

khoản 2, Điều 30 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP. 



Tuy nhiên, Ban đề nghị tại khoản 1 Điều 2 không quy định nội dung: “Một 

người có thể được phân công trực tiếp giúp đỡ nhiều người nhưng không quá ba 

người tại cùng một thời điểm”. Lý do: nội dung này đã được quy định rõ tại điểm 

b, khoản 1, Điều 29 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời để 

bảo đảm có sự thống nhất giữa nội dung và tên Điều.  

  Ban Pháp chế báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh;  

- UBND tỉnh;  

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và  HĐND tỉnh; 

- Lưu VT./. 

TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hiệp 
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