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BÁO CÁO 

Kết quả thẩm tra danh mục nghị quyết đăng ký trình  

HĐND tỉnh ban hành từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2021-2026 

 
 
 

                     Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh; Ban Pháp chế HĐND 

tỉnh đã thẩm tra văn bản số 1967/UBND-KTTH ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh 

về việc đăng ký danh mục nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành từ nay đến cuối 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo như sau: 

Việc đăng ký danh mục nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành nhiệm kỳ 

2021-2026 nhằm tạo sự chủ động từ sớm, từ xa, chuẩn bị chu đáo, hiệu quả quá 

trình xây dựng dự thảo nghị quyết của các ngành, lĩnh vực, trình HĐND tỉnh xem 

xét thông qua chất lượng, khả thi, phù hợp, đảm bảo chỉ đạo theo kết luận của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 1144/TB-TTKQH ngày 07/6/2022 về 

tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.  

Tuy nhiên, qua rà soát danh mục nghị quyết theo đăng ký của UBND tỉnh, 

Ban Pháp chế đề nghị Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Theo chương trình kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022), 

HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh. Tại dự thảo nghị quyết này, đã cập nhật nội dung quy định về 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký cư trú. Do đó, đề nghị Thường 

trực HĐND thống nhất không trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký cư trú tại danh mục nghị quyết dự kiến 

ban hành nhiệm kỳ 2021-2026 theo đề nghị của UBND tỉnh tại văn bản số 

2321/UBND-TCDNC ngày 30/5/2022 và Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có Báo cáo 

số 21/BC-HĐND ngày 29/6/2022 về kết quả thẩm tra. Đồng thời đề nghị rà soát 

lại danh mục Nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2022 và cuối năm 2022 để đảm 

bảo chính xác (vì có một số danh mục nghị quyết đã được UBND tỉnh đề nghị 

điều chỉnh thời gian trình HĐND, đưa ra khỏi danh mục hoặc bổ sung vào; có sự 

trùng lắp với danh mục nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2023).  

2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành rà soát xây dựng nghị quyết 

đặt tên đường và công trình công cộng, đảm bảo thẩm quyền của HĐND tỉnh theo 

quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công 
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cộng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-

UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý 

đô thị, quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các 

hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội. 

3. Trên cơ sở danh mục nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành nhiệm kỳ 

2021-2026, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành chủ động xây dựng đề án, 

dự thảo nghị quyết đảm bảo tiến độ, chất lượng, trình tự, thủ tục theo quy định 

pháp luật. 

4. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận danh mục nghị quyết trình 

HĐND tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2021-2026 theo đề nghị của UBND tỉnh, có lưu ý 

các nội dung trên. 

Ban Pháp chế kính trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:  
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Các Ban HĐND tỉnh; 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND.        

                 TM. BAN PHÁP CHẾ 

                KT. TRƯỞNG BAN                  

                 PHÓ TRƯỞNG BAN 
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