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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị bãi bỏ Nghị Quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 

năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức hỗ trợ nhân viên kiêm 

nhiệm phục vụ đọc sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã  

  
 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. 
 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

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

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ kính trình Hội đồng nhân dân thành 

phố xem xét bãi bỏ Nghị Quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 

2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức hỗ trợ nhân viên kiêm nhiệm 

phục vụ đọc sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã (BĐVHX). Do nội dung 

không còn phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và tình hình hoạt 

động thực tế tại Điểm BĐVHX, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 

năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thì “Việc quy hoạch hệ 

thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định 

trên cơ sở đề xuất của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam”; tuy nhiên, đến thời 

điểm hiện nay Quy hoạch điểm BĐVHX trên phạm vi toàn quốc và đây là cơ sở 

pháp lý quan trọng cho việc xác định tiêu chí, số lượng Điểm BĐVHX vẫn chưa 

được ban hành. Sở Thông tin và Truyền thông đã 02 lần có văn bản xin ý kiến 

Bộ Thông tin và Truyền thông về vị trí pháp lý của điểm BĐVHX. Qua 02 lần 

trả lời, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ khẳng định vai trò quan trọng của 

điểm BĐVHX hiện do Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam quản lý và đề xuất 

địa phương quan tâm hỗ trợ hoạt động và Quy hoạch hệ thống điểm BĐVHX 

theo Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT. 

Ngoài ra, phần lớn trụ sở điểm BĐVHX xuống cấp, hình ảnh nhận diện 

trực quan còn hạn chế, các hoạt động phục vụ cho mục tiêu “điểm Bưu điện - 

Văn hóa” còn nhiều bất cập; thời gian đóng/mở cửa đôi lúc chưa đúng quy định; 

việc trang bị và bố trí tủ sách, số lượng sách, báo tại điểm BĐVHX còn hạn chế 

(đa số sách cũ, báo rất ít), không tạo được sức thu hút cho người đọc, luân 

chuyển giữa điểm BĐVHX và Tủ sách pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã 

chưa được thực hiện; thời hạn lưu giữ các loại báo chí và ấn phẩm tại điểm 

BĐVHX chưa có quy định cụ thể. Hiện nay, các điểm BĐVHX chưa đáp ứng 

được nhu cầu phục vụ đọc sách, báo của người dân địa phương. Vì vậy, việc bãi 

bỏ hỗ trợ cho nhân viên kiêm nhiệm phục vụ đọc sách, báo tại điểm BĐVHX là 

cần thiết. 
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II. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Xây dựng dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị Quyết số 15/2014/NQ-HĐND 

ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức hỗ trợ nhân 

viên kiêm nhiệm phục vụ đọc sách, báo tại điểm BĐVHX. nhằm thực hiện đúng quy 

định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan có hiệu lực hiện hành; đồng thời, phù hợp theo thực tế. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Qua rà soát các căn cứ pháp lý, thực tiễn triển khai Nghị Quyết số 

15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố 

về mức hỗ trợ Nhân viên kiêm nhiệm phục vụ đọc sách, báo tại điểm BĐVHX. Ủy 

ban nhân dân thành phố đã có Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 

2018 về việc xây dựng Nghị Quyết bãi bỏ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND. Sau 

đó, Hội đồng nhân dân thành phố đã có văn bản số 266/HĐND-TT chấp thuận và 

đề nghị phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết và thực hiện các 

bước tiếp theo đúng quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 để trình Hội đồng nhân dân thành phố. 

Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông xây 

dựng dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị Quyết số 15/2014/NQ-HĐND và đã gửi 

các cơ quan có liên quan góp ý dự thảo, đăng trên Cổng thông tin điện tử thành 

phố Cần Thơ để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến 

đóng góp, Ủy ban nhân dân thành phố đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình 

Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, ban hành. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 

Bố cục, nội dung dự thảo văn bản gồm 2 điều:  

 Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ. 

Điều 2. Trách nhiệm thi hành. 

Trên đây là Tờ trình đề nghị bãi bỏ Nghị Quyết số 15/2014/NQ-HĐND 

ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân 

thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị./. 

(Đính kèm bản dự thảo Nghị quyết) 

 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- Thành viên UBND TP; 

- Đại biểu HĐND TP; 

- Các Sở: Tài chính, Tư pháp; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP; 

- VP UBND TP (3AC,7); 

- Lưu: VT,TP 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Võ Thành Thống 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:              /2018/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày         tháng    năm 2018 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc bãi bỏ Nghị Quyết số 15/2014/NQ-HĐND 

ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ   

KHOÁ …, KỲ HỌP THỨ …….. 

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

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Xét Tờ trình số … /TTr-UBND ngày … tháng … năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

bãi bỏ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về mức hỗ trợ Nhân viên kiêm nhiệm phục 

vụ đọc sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã; Báo cáo thẩm tra của Ban 

Văn hoá - Xã hội; Ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành 

phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 

của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về mức hỗ trợ Nhân viên kiêm nhiệm phục 

vụ đọc sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hoá xã. 

         Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành 

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu 

Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa ... kỳ họp thứ... 

thông qua ngày ... tháng ... năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2018./. 
 

Nơi nhận:         CHỦ TỊCH 
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; 

- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: TT&TTg; VH,TT&DL; TC; TP (Cục KTVB); 

- TT.TU, TT. HĐND thành phố; 

- UBND thành phố; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Sờ, ban, ngành, đoàn thể TPCT; 

- TT.HĐND, UBND quận, huyện; 

- Website Chính Phủ; 

- TT Công báo, Chi cục VT-LT thành phố; 

- Báo Cần Thơ, Đài PT và TH TP. Cần Thơ; 

- Lưu: VT.HĐ,250.  
 

DỰ THẢO 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
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