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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo

Nghị quyết về mức chi Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng
và Giải thưởng Văn học, nghệ thuật Quảng Nam

Qua xem xét Tờ trình số 2022/TTr-UBND ngày 12/4/2021 của UBND 
tỉnh về xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết về mức chi Giải thưởng Báo chí 
Huỳnh Thúc Kháng và Giải thưởng Văn học, nghệ thuật Quảng Nam; làm việc 
trực tiếp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và 
Du lịch; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành
Thời gian qua, việc tổ chức các giải thưởng báo chí, văn học, nghệ thuật 

trên địa bàn tỉnh thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh (Quyết định số 
45/2008/QĐ-UBND và Quyết định số 1555/QĐ-UBND)1 đã thu hút nhiều đối 
tượng tham gia với hàng trăm tác phẩm, công trình, phản ánh thực tiễn đời sống 
xã hội trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân, 
đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Đến nay, đã có trên 500 tác 
phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật được khen thưởng với kinh phí gần 3,4 tỷ 
đồng. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và 
Luật Ngân sách Nhà nước, việc ban hành quy định mức chi các giải thưởng nêu 
trên thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Do vậy, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 
xem xét ban hành quy định mức chi giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng và 
Giải thưởng Văn học, nghệ thuật Quảng Nam nhằm tiếp tục động viên, khuyến 
khích các tập thể, cá nhân tham gia các giải thưởng là cần thiết và đúng thẩm 
quyền.

2. Về dự thảo Nghị quyết
Qua thẩm tra, Ban nhận thấy phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, 

nguyên tắc, thể loại xét thưởng, cơ cấu, số lượng giải thưởng, mức tiền thưởng và 
nguồn kinh phí thực hiện đảm bảo theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế 
hiện nay, đảm bảo khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. Ban cơ bản thống nhất 
với nội dung dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình. Ngoài ra, Ban có một số ý kiến 
sau:

- Về kinh phí thực hiện: Mỗi loại giải thưởng quy định thời gian xét thưởng 
khác nhau. Do vậy, để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện hằng năm và 5 năm, Ban 

1 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 06/11/2008 về quy định về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất 
Quảng; Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 về quy định Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng.
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đề nghị bổ sung dự thảo nghị quyết dự kiến kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh cho 
từng loại giải thưởng, cụ thể như sau:

+ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng: Khoảng 303.000.000 đồng.
+ Giải thưởng Văn học, nghệ thuật Đất Quảng: Khoảng 1.486.000.000 đồng.
+ Tặng thưởng Văn học, nghệ thuật Quảng Nam: Khoảng 105.000.000 đồng.
Và theo đó, không đưa vào dự thảo Nghị quyết Điều 3 - Nguồn kinh phí thực hiện.
- Sau khi HĐND tỉnh xem xét thông qua, Ban đề nghị UBND tỉnh ban 

hành quy chế thực hiện các giải thưởng, trong đó quy định chặt chẽ quy trình xét 
thưởng, chế tài xử lý vi phạm, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy 
định. Chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu bãi bỏ Quyết định số 
45/2008/QĐ-UBND ngày 06/11/2008 về ban hành quy định về Giải thưởng Văn 
học - Nghệ thuật Đất Quảng và Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 
về ban hành quy định Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Văn hóa - Xã hội về Tờ trình và dự thảo 
Nghị quyết. Kính trình kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa IX xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT, TH.

     TM. BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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