
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:            /TTr-UBND 

 
Lai Châu, ngày         tháng       năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng cho đảng viên thuộc 

Đảng bộ tỉnh Lai Châu được tặng Huy hiệu Đảng từ 40 năm tuổi Đảng trở lên  

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Thông báo số 374-TB/TU ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Tỉnh ủy 

Lai Châu về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 14-15 tháng 

6 năm 2022; 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông 

qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng cho đảng viên thuộc 

Đảng bộ tỉnh Lai Châu được tặng Huy hiệu Đảng từ 40 năm tuổi Đảng trở lên, 

cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Thực hiện Thông báo số 257-TB/TU ngày 18/11/2021 của Tỉnh ủy Lai 

châu về việc xây dựng chính sách hỗ trợ đối với đảng viên, trong đó giao Ban 

Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy xây dựng chính sách hỗ trợ hằng tháng cho đảng viên được tặng Huy hiệu 

Đảng từ 40 năm tuổi Đảng trở lên đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, không có 

lương hưu, không được hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp hằng tháng theo quy định 

của Nhà nước.  

Tại khoản điểm h, khoản 9, Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) 

năm 2015, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: 

"Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất 

đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do 
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Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả 

năng cân đối ngân sách của địa phương". Đồng thời tại khoản 4, Điều 27 của 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định "Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh ban hành Nghị quyết để quy định biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp 

với điều kiện phát triển kinh tế xã hội tại địa phương". 

Việc xây dựng Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ hàng tháng cho 

đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Lai Châu được tặng Huy hiệu Đảng từ 40 năm 

tuổi Đảng trở lên là cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO 

NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

- Đảm bảo phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật 

Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

- Chính sách hỗ trợ hàng tháng đối với đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Lai  

Châu được tặng Huy hiệu từ 40 năm tuổi Đảng trở lên, không được hưởng 

lương hưu, không được hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách 

mạng hoặc chỉ được hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP 

ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội, nhằm góp phần giảm bớt khó khăn, thể hiện sự quan tâm, 

ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với đảng viên có nhiều đóng góp, cống 

hiến cho Đảng. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

- Việc ban hành chính sách tuân thủ theo chủ trương của Tỉnh ủy tại 

Thông báo số 257-TB/TU ngày 18/11/2021 về việc xây dựng chính sách hỗ trợ 

đối với đảng viên; Thông báo số 374-TB/TU ngày 16 tháng 6 năm 2022 của 

Tỉnh ủy Lai Châu về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 14-

15 tháng 6 năm 2022; 

- Chính sách ban hành phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và 

khả năng cân đối của ngân sách địa phương. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã chủ trì phối 

hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định chính sách 

hỗ trợ hàng tháng cho đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Lai Châu được tặng Huy 
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hiệu Đảng từ 40 năm tuổi Đảng trở lên và tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ 

quan, đơn vị (Văn bản số 602/STC-NS ngày 25/4/2022 của Sở Tài chính). Toàn 

bộ nội dung, hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã được Sở Tài chính gửi Văn phòng 

UBND tỉnh đăng tải lên mục "LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY 

PHẠM PHÁP LUẬT" trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu và trên Trang 

Thông tin điện tử của Sở Tài chính. Sau khi tiếp thu ý kiến tham gia, Sở Tài 

chính tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ 

trợ hàng tháng cho đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Lai Châu được tặng Huy hiệu 

Đảng từ 40 năm tuổi Đảng trở lên. Dự thảo Nghị quyết đã được Sở Tài chính xin 

ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và Sở Tư pháp đã có ý kiến thẩm định tại Báo 

cáo thẩm định số 568/BC-STP ngày 16/5/2022. 

 Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng cho đảng viên 

thuộc Đảng bộ tỉnh Lai Châu được tặng Huy hiệu Đảng từ 40 năm tuổi Đảng trở lên 

đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh 

tháng 5 năm 2022. 

Theo quy định tại khoản 3, Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định 

ban hành chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa 

phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Trung ương ban hành, 

riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp trước khi quyết 

định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và 

xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp. Theo đó, UBND tỉnh đã ban 

hành Công văn số 1808/UBND-TH ngày 30/5/2022 gửi các Bộ có liên quan về 

việc xin ý kiến góp ý vào chính sách hỗ trợ hàng tháng cho đảng viên thuộc Đảng 

bộ tỉnh Lai Châu được tặng Huy hiệu Đảng từ 40 năm tuổi đảng trở lên;  Ban Cán 

sự Đảng UBND tỉnh đã có văn bản (Tờ trình số 209-TTr/BCSĐ ngày 07/6/2022) 

gửi Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xin ý kiến đối với quy 

định chính sách hỗ trợ hàng tháng cho đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Lai Châu 

được tặng Huy hiệu Đảng từ 40 năm tuổi đảng trở lên. Tiếp thu các ý kiến tham gia 

của Bộ Nội vụ (Công văn số 2438/BNV-TL ngày 09/6/2022), Bộ Tài chính (Công 

văn số 6161/BTC-NSNN ngày 28/6/2022); Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Thông báo số 

374-TB/TU ngày 16/6/2022). UBND tỉnh Lai Châu đã hoàn thiện dự thảo Nghị 

quyết quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng cho đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Lai 

Châu được tặng Huy hiệu Đảng từ 40 năm tuổi Đảng trở lên để trình HĐND tỉnh 

thông qua tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV theo quy định. 
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 IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  

1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết được bố cục theo hình thức quy định trực 

tiếp gồm 4 Điều. 

2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết. 

2.1. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, điều kiện và đối tượng áp dụng 

a) Đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Lai Châu được tặng Huy hiệu từ 40 năm 

tuổi Đảng trở lên, không được hưởng lương hưu, không được hưởng trợ cấp, 

phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hoặc chỉ được hưởng trợ cấp xã 

hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

b) Đảng viên thôi hưởng chính sách hỗ trợ tại Quy định này kể từ tháng 

liền kề đối với đảng viên đang hưởng hỗ trợ bị chết, chuyển sinh hoạt đảng 

chính thức ra ngoài Đảng bộ tỉnh, đảng viên ra khỏi Đảng.  

2.2. Điều 2. Mức hỗ trợ, nguồn kinh phí 

a) Mức hỗ trợ 

- Đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng: Mức hỗ trợ 450.000 

đồng/tháng/đảng viên.   

- Đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng: Mức hỗ trợ 600.000 

đồng/tháng/đảng viên.   

- Đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng: Mức hỗ trợ 750.000 

đồng/tháng/đảng viên.  

- Đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng: Mức hỗ trợ 900.000 

đồng/tháng/đảng viên.  

- Đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng: Mức hỗ trợ 1.050.000 

đồng/tháng/đảng viên. 

- Đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng: Mức hỗ trợ 1.200.000 

đồng/tháng/đảng viên. 

- Đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng: Mức hỗ trợ 1.350.000 

đồng/tháng/đảng viên. 

- Đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng trở lên: Mức hỗ trợ 

1.500.000 đồng/tháng/đảng viên.  
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b) Nguồn kinh phí: Do ngân sách tỉnh đảm bảo và được cân đối trong dự toán 

chi ngân sách các huyện, thành phố hàng năm.  

2.3. Điều 3. Tổ chức thực hiện 

2.4. Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Xin gửi kèm theo Tờ trình này các tài liệu:  

(1)  Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng cho 

đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Lai Châu được tặng Huy hiệu Đảng từ 40 năm tuổi 

Đảng trở lên;  

(2) Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết của Sở Tư pháp (Số 568/BC-

STP ngày 16/5/2022); 

  (3) Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết 

của Sở Tài chính (Báo cáo số 150/BC-STC ngày 10/5/2022); Báo cáo giải trình 

tiếp thu hoặc không tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (Số 158/BC-STC 

ngày 16/5/2022);  

 (4) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ hàng tháng cho đảng 

viên thuộc Đảng bộ tỉnh Lai Châu được tặng Huy hiệu Đảng từ 40 năm tuổi Đảng trở 

lên của Sở Tài chính (Số 110/BC-STC ngày  28/3/2022); 

 (5) Bản chụp văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, tổ chức. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy (B/c); 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh 

- Các Sở: Tài chính, Tư pháp; 

- VP UBND tỉnh: V; 

- Lưu: VT, Th1, Th6. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Giàng A Tính 
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