
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày      tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Đề nghị xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết về mức chi Giải thưởng báo 
chí Huỳnh Thúc Kháng, Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

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 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 
2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 
16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX 
ban hành Nghị quyết về mức chi Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng, Giải 
thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Việc tổ chức các giải thưởng Báo chí, Văn học - Nghệ thuật trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua thực hiện theo các Quyết định của Ủy ban 
nhân dân tỉnh, cụ thể: Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Đất Quảng và Tặng 
thưởng Văn học, Nghệ thuật Quảng Nam (ban hành theo Quyết định số 
45/2008/QĐ-UBND ngày 06/11/2008) và Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc 
Kháng tỉnh Quảng Nam (ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 
29/4/2016).

Qua tổ chức, triển khai thực hiện các văn bản nêu trên, đã có hàng trăm 
tác phẩm, công trình  văn học - nghệ thuật, tác phẩm báo chí tham gia tại mỗi 
mùa giải; Hình thức thể hiện và nội dung chủ đề phong phú, đa dạng; phản ánh 
trên diện rộng, bao quát hầu hết các lĩnh vực diễn ra trên địa bàn tỉnh; phản ánh 
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đa dạng, phong phú mọi diễn biến của đời sống xã hội; không chỉ quan tâm đến 
những sự kiện, những vấn đề thời sự nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh mà còn khai thác, quảng bá, tuyên truyền 
sâu đậm những giá trị văn hóa, lịch sử; cổ vũ, động viên những tấm gương điển 
hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, người tốt việc tốt… các tác 
giả đã thi đua lao động sáng tạo, bám sát thực tiễn đời sống và tình hình thực tế 
tại địa phương, từ đó đã sáng tác nhiều tác phẩm, công trình văn học - nghệ 
thuật có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thông tin, có giá trị phục vụ đời sống 
tinh thần của Nhân dân, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng an ninh của tỉnh.

 Tuy nhiên, qua thời gian triển khai thực hiện, Quyết định ban hành các 
giải thưởng nêu trên đã bộc lộ nhiều điểm tồn tại, hạn chế, cụ thể:

Thứ nhất: Số tiền thưởng của các giải còn khiêm tốn.  
Tiền thưởng cho các Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng 

Nam được thực hiện từ năm 2016 đến nay: Giải Nhất: 10.000.000 đồng; Giải 
Nhì: 7.000.000 đồng; Giải Ba: 5.000.000 đồng; Giải Khuyến khích: 2.000.000 
đồng.

Tiền thưởng cho Giải thưởng văn học, nghệ thuật Đất Quảng; Tặng 
thưởng văn học, nghệ thuật Quảng Nam từ năm 2008 đến nay:  

Giá trị Giải thưởng: Giải A: 30.000.000 đồng; Giải B: 20.000.000 đồng; 
Giải C: 10.000.000 đồng; Giải khuyến khích: 5.000.000 đồng.

Giá trị Tặng thưởng: Giải A: 6.000.000 đồng; Giải B: 4.000.000 đồng; 
Giải C: 2.000.000 đồng.

(Có bảng phụ lục tổng hợp các giải thưởng và tổng số tiền thưởng trong 
thời gian qua và dự kiến mức tiền thưởng theo Nghị quyết mới)

Thứ hai: Việc ban hành các Giải thưởng nêu trên, đến thời điểm hiện nay 
không đảm bảo các quy định hiện hành: Luật Tổ chức chính quyền địa phương, 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Ngân sách nhà nước.  

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ 
QUYẾT

1. Mục đích
- Nội dung Nghị quyết phải phù hợp với quy định của 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, Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương năm 2015 và 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, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Thi đua, khen 
thưởng năm 2003, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen 
thưởng năm 2013 và yêu cầu thực tiễn. 

- Phải đảm bảo nguồn lực để thực hiện khuyến khích trên cơ sở khả năng 
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cân đối ngân sách của tỉnh.
2. Quan điểm chỉ đạo
Việc ban hành quy định các giải thưởng phải đảm bảo đúng thẩm quyền, 

phù hợp với thực tiễn, đảm bảo các quy định của pháp luật về thi đua, khen 
thưởng và ngân sách, đảm bảo cân đối nguồn ngân sách của tỉnh.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối 

hợp với Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, 
phối hợp với Hội Nhà báo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các Quyết 
định (Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 06/11/2008 của UBND tỉnh ban 
hành quy định về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng; Quyết định số 
1555/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định Giải 
thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam) và giao Sở Nội vụ chủ trì, 
phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông 
xây dựng Đề án quản lý tổ chức hội thi, hội diễn, kỳ thi, xét chọn giải thưởng ... 
trên địa bàn tỉnh khẩn trương báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, 
quyết định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với Hội Văn học - 
Nghệ thuật; Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo 
để xây dựng quy định về Giải thưởng văn học, nghệ thuật Đất Quảng; Tặng 
thưởng văn học, nghệ thuật Quảng Nam, Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc 
Kháng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 gửi các Sở, ngành góp ý và đã có 
Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ngày 01/4/2021, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu nội dung: "Quy định 
các giải thưởng báo chí, văn học - nghệ thuật...trên địa bàn tỉnh"; UBND tỉnh đã có 
Tờ trình số 1941/TTr-UBND ngày 08/4/2021 đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông 
qua dự thảo Nghị quyết về quy định các giải thưởng Báo chí, Văn học - Nghệ thuật 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.  

Ngày 09/4/2021, Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 
buổi làm việc với các Sở: Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và 
Truyền thông; Tài chính để thẩm tra dự thảo Nghị quyết.

Sau buổi làm việc trên, Ủy ban nhân dân dân tỉnh hoàn chỉnh dự thảo 
Nghị quyết về mức chi Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng, Giải thưởng 
Văn học, nghệ thuật tỉnh Quảng Nam.  

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT
Nghị quyết gồm 04 điều như sau:
Điều 1. Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam 
Điều 2. Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Quảng Nam
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện
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Điều 4. Tổ chức thực hiện
Hồ sơ kèm theo, gồm:  
- Dự thảo Nghị quyết về mức chi Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc 

Kháng, Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Quảng Nam.
- Công văn thẩm định của Sở Tư pháp.
- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương và thẩm định của Sở Tư pháp.
Kính trình HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 23 ban hành Nghị quyết về 

mức chi Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng, Giải thưởng Văn học, nghệ 
thuật tỉnh Quảng Nam./. 

(Tờ trình này thay cho Tờ trình số 1941/TTr-UBND ngày 08/4/2021 
của UBND tỉnh)
Nơi nhận:
- Như trên; 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Nội vụ, VHTT&DL, TT&TT;
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, KTTH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky] 
Trần Văn Tân
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