
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIET NAM 
T!NH QUANG TRI Bc Jp - Ttr do - Hnh phüc 

S:  36  /BC-UBND Quáng Trj, ngày  40  tháng 3 nám 2023 

BAO CÁO 
BANH GIA TAC BONG CUA CHINH SACH 

(Nghj quyt quy djnh ni dung, mirc chi giãi thff&ng Giãi Báo chI tinh Quãng Tr!) 

i. xA D!NH VAN BE BAT CJP 
1. Bi cãnh xây drng chInh sách 
Giãi Báo chI tinh Quãng Trj do Hi Nhà báo tinh chü tn và to chüc trao 

giãi vao djp k nim Ngày Báo chI Cách mng Vit Nam 21/6 hang nàmnhàm 
ghi nhn, ton vinh các tác giá, nhóm tác giã Co tác phâm báo chI xuât sac, dat 
hiu qua xã hi to iOn, dóng gop tIch circ trên tat cã các linh virc kinh tê - xã hi, 
quc phOng và an ninh cUa tinh; dng viên, cô vu phong trào thi dua lao dng 
sang tao  cüa nhng ngirOi lam báo Va phát hin, bôi duong nhüng tài näng báo 
chI trong và ngoài tinh trong xây dçrng và pháttriên sr nghip báo chi cüa tinh; 
là nguôn lirc d tuyên chçn các tác phâm xuât sac dir thi Giãi Báo chI Quôc gia. 

Trong giai doan  2017 - 2021, Giãi báo chI tinh Quáng Trj dã trãi qua 5 1n 
t chüc vOi gân 100 tác phâm xuât sac cüa các tác già, nhóm tác già tham gia 
Giãi báo chI tinh Quàng Trj dã duqc trao thithng. Tü nhUng tác phâm dat  giâi 
cap tinh, Hi dng Giâi báo chI cüa tinh dä lija ch9n nhüng tác phâm xuât sac 
tham gia dir Giãi báo chI Quoc gia; trong do, cO 1 tác phârn dat  giãi B, 3 tác 
phâm dat  giâi C và 1 tác phâm dat  giâi khuyên khIch. 

Hin nay, ni dung, mi.rc chi giâi thithng duçic diu chinh b&i Quy& djnh 
so 37/2017/QD-UBND ngày 18/12/2017 cüa UBND tinh ban hành Quy chê Giái 
Báo chI tinh Quâng Trj và phO hçp vOi Lut Báo chi cling nhij Lut Thi dua, 
khen thu&ng. Ci the: 

- Diu 57 Lut Báo chI nãm 2016 quy djnh: Cci quan báo chi, nhà báo, tc4 
chü'c và cong dan có thành tjch và cOng hién trong hogt d5ng báo chI ducic khen 
thzthng theo quy d/nh cia pháp lut ye thi dua, khen thuó'ng ". 

- Khoãn 2 Diu 101 cüa Lut Thi dua, khen thuOng quy dnh: "Ngoài các 
hInh t/u'c khen thu'óng dutrc quy dinh tai Lut nay, các cci quan, tO chic, Ca nhán 
có thârn quyên có the thtc hin các hInh th&c dng viên phIi hp dOi vói cá nhân, 
tp the dê kjp thai nêu guring tOt trong lao d5ng, san xuát, cOng tác và dng viên 
phong trào thi dua, phIi hQp vO'i các nguyen tác do Lu2t nay quy djnh ". 

Tuy nhiên, qua trInh tnin khai thirc hin Quyt djnh sé 37/2017/QD-
UBND ngày 18/12/20 17 cüa UBNID tinh không phü hçip vOi Diêu 30 Lu.t Ngân 
sách nhà rnthc näm 2015. Cii the: Tai  diem h khoan 9 Diêu 30 Lut Ngãn sách 
nba nuOc nãm 2015 quy djnh HDNID tinh có nhim vii, quyên han  nhi.r sau: 
Quyet djnh các ché do chi ngánsOch dOi vài rnt sO nhim vy chi CO tInh chat dc 
thu a dja phutrng ngoài các chê d5, tiêu chuán, d/nh mlc chi ngân sách do ChInh 
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phi, Bó tru4ng Bó Tài chInh ban hành dé' thy'c hin nhim vy phát trié'n kinh té' - 
xä hói, báo dam trát tu, an toàn xä hói trên dja bàn, phi' hqp vó'i khá nàng can 
dó'i cia ngán sách djaphu'ctng". 

Theo do, quy djnh müc chi giâi thu&ng Giãi Báo chI thuc thâm quyên 
quyêt djnh cüa Hôi dông nhân dan tinh. 

Ben cnh do, d phü hcxp vi tinh th.n Nghj quyêt s 27-NQ/TW cüa Hi 
nghj Trung rnmg 7 (khóa XII) v thirc hin câi cách tiên liscing, theo do không 
xây d%rng mrc hro'ng co sâ, do do, cAn có Nghj quyêt cüa HDND tinh quy djnh 
ci the ye müc chi giài thu&ng Giâi Báo chI tinh Quâng Trj là thrc sr can thiêt, 
phü hqp vói quy djnh pháp lust hin hành, nhäm dam bão vic to chirc tOt giãi 
thuing Giãi Báo chI tinh Quãng Trj trén da bàn tinh. 

Tir nhng 11 do trên, UBND tinh kInh trInh I-IDND tinh ban hành Nghj 
quyêt quy djnh ni dung, müc chi giái thu&ng Giài Báo chI tinh Quâng Trj thuc 
trueing hcip Nghj quyêt quy djnh tai  khoân 2 Diêu 27 Luât ban hành van bàn quy 
phm pháp lu.t näm 2015. 

2. Miic tiêu xây thing chInh sách 
- M%lc tiêu tng th: Quy djnh mrc chi giãi thuàng Giãi Báo chI tinh 

Quãng Trj. 

- Miic tiêu ci1 th: Kjp th?yi quy djnh mirc chi giãi thiràng Giãi Báo chI tinh 
Quãng Trj khi ma hin nay Quyêt djnh sO 37/2017/QD-TJBND ngày 18/12/20 17 
cüa UBND tinh ban hành Quy chê Giãi Báo chI tinh Quàng Trj không cOn phü 
hçip vói các quy djnh cüa van bàn quy phm pháp lut. Tao phong trào thi dua 
trong di ngü nhmg ngthi lam báo trên dja bàn tinh; tirng bi.r&c nâng cao chat 
luqng các tác phâm báo chI; dáp irng nhu call cüa nguâi d9c, gop phân nâng cao 
dan trI, djnh huâng tu tuOng, on djnh xä hi và xây drng, phát triên sr nghip 
báo chI trên dja bàn tinh. Tao dng 1irc dê các nhà báo phát huy tinh sang tao, 
nêu cao tinh than trách nhiêm truâc xa hi. 

II. DANH GIA TAC DQNG CUA CHNH SACH 
Ni dung chInh sách: Quy dlnh  ni dung, muc chi giãi thu'&ng Giãi 

Báo chI tinh Quãng Tr!. 
1. Xác ttinh vn dé bAt cap 
Trong giai doan  2017 - 2021, müc chi giãi thuâng Giãi Báo chI tinh 

Quáng Trj thirc hin theo Quyet djnh so 37/2017/QD-UBND ngày 18/12/2017 
cüa UBND tinh. Müc giãi thi.thng ducic quy djnh cii the nhu sau: 

- Giãi A: mi giãi trj giá bAng 04 lAn h s lung co si; 
- Giãi B: mi giâi trj giá bAng 03 lAn h s h.rcing co s&; 

- Giãi C: mi giãi trj giá bAng 02 lAn h s luong co s&. 

Nhung Quyt djnh s 37/2017/QD-UBND ngày 18/12/2017 cüa UBND 
tinh ban hành Quy chê Giâi Báo chi tinh Quâng Trj không cOn phü hqp vói các 
quy djnh cüa van bàn quy phm pháp 1u.t hin hành. Dng th01, ngun kinh phi 
thirc hin lay t1r ngân sách tinh. Do do, theo quy djnh cüa Lut Ngân sách nhà 
nithc thI müc chi giái thix&ng Giâi Báo chI thuc thâm quyên quyêt djnh cüa Hi 
dông nhân dan tinh. 
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Day là vn d bt cap, cn phâi xây dmg chInh sách quy djnh ye mrc chi 
giâi thuàng Giài Báo chI tinh Quàng Trj. 

2. Miic tiêu giãi quyt vn d 

Quy djnh mtrc chi giái thung cho các tác giâ, nhóm tác giã dt giâi 
thuông Giâi Báo chi tinh Quãng Trj do Hi Nba báo tinh chU trI và to chtrc trao 
giái vào dip  k' nim Ngày Báo chI Cách mng Vit Nam 21/6 hang näm;dãm 
báo phü hqp vi tInh hInh thrc t và khâ näng ngân sách, dir toán di.rgc cap có 
th.m quyn giao hang näm cho các cc quan, &Yn vi,  djaphucmg; kjp th?i dng 
viên, khuyn khIch nhtng ngithi lam báo thirc hin nhiêu tác phâm có giá trj, 
cht 1uçing tham gia Giái Báo chI tinh Quàng Trj. 

3. Các giãi pháp dê xut dê giãi quyt vn d: 

3.1. Giái pháp 1: KhOng ban hành chInh sách quy djnh mrc chi giài 
thuàng Giài Báo chI tinh Quãng Trj. 

3.2. Giái pháp 2: Ban hành chInh sách quy djnh ni dung, müc chi giâi 
thiring Giài Báo chI tinh Quâng Trj. 

Cy th: 
Tác phâm dtt Giãi Báo chI tinh Quâng Trj dugc c.p Bang chüng nhn cho 

các tác giã và nhóm tác giá và kern theo tiên thuàng, nhix sau: 
- Giãi A: mi giâi trj giá tuong thrang 12 triu dng; 
- Giãi B: mi giãi trj giá ti.rang dtxcng 9 triu dng; 
- Giâi C: mi giãi trj giá tixcvng diwng 6 triu dng. 
4. Dánh giá tác dng cüa thug phu'ong an 

4.1. Githi pháp 1: Không ban hành chInh sách quy djnh ni dung, mi'ic chi 
giâi thu&ng Giãi Báo chI tinh Quãng Trj. 

a) Tác dng v kinh t: Nu không ban hành chInh sách quy djnh ni 
dung, mirc chi giãi thuâng cit the dôi vâi các tác giâ, nhóm tác giã dat  giâi 
thi.r&ng Giâi Báo chi tinh Quãng Trj, c quan có thâm quyên can cü Quyêt djnh 
so 37/2017/QD-UBND ngày 18/12/2017 cUa UBND tinh quy djnh ye Quy chê 
Giâi Báo chI tinh Quâng Trj thI giài pháp nay không lam giàm ngân sách nhà 
nithc hang nàm ma van trao thu&ng dôi vói các tác giâ, nhóm tác giâ dat  giài 
thung Giãi Báo chI tinh Quâng Trj. Tuy nhiên, Giái Báo chI tinh Quàng Trj 
näm ngoài các hInh thirc khen thithng duqc quy djnh tai  Diêu 8 Lut Thi dua 
khen thuing. Dông thii, nguOn kinh phi thirc hin lay tir ngân sách tinh. Do do, 
theo quy djnh cüa Lut Ngân sách nba nuéic thI rnOc chi giãi thu&ng Giãi Báo 
chI thuc thâm quyên quyêt djnh cüa HDND tinh nên vic can ci'r Quyêt djnh sO 
37/2017/QD-UBND ngày 18/12/20 17 cüa UBND tinh quy djnh ye Quy chê Giãi 
Báo chi tinh Quáng Trj là không phii hgp. 

b) Tác dng v xã hi: Do khOng ban hành Nghj quyt quy djnh ni dung, 
mrc chi giài ththng ci the dOi các tác già, nhóm tác giã dat  giãi thi.râng Uiãi 
Báo chI tinh Quãng Trj nén vic t chüc Giái và trao tiên thu&ng cO th së g.p 
khókhàn, vuOng mac ye m.t pháp l. Diéu nay tao  nên sir kho khän vi các dn 
vjtO chüc Giài Báo chI tinh, ânh hithng den tam I và chua phü hçip vi nguyen 
v9ng cüa phân lan nhà báo, phóng viên, cong tác viên cci quan báo chI trong 
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tinh; phóng viên các co quan báo chI ngoài tinh có däng k hoat dng trên dja 
bàn tinh Quáng Tr. 

c) Tác dng v gii: Giâi pháp nay không có tác dng ye kinh tê, xà hi 
lien quan den ca hi, diêu kin, näng 1irc thirc hin và th hung các quyên, lçii 
Ich cüa mi giói. 

d) Tác dng cüa thu tiic hành chinh: Giãi pháp nay không lam phát sinh 
thu tuc hành chInh mdi. 

d) Tác dng di vâi h thng pháp 1utt: Giãi pháp nay không lam thay dôi 
h thng pháp 1utt hin hành. Tuy nhiên, vic to chirc Giài và trao tiên thuàng 
cho các tác già, nhóm tác giã dat  giãi thuâng Giài Báo chI tinh Quãng Trj sê gp 
khó khãn do các vuâng mac ye pháp 1. 

4.2 Giái pháp 2: Ban hành Nghj quyét quy djnh ni dung, mirc chi giài 
thuâng Giái Báo chi tinh Quáng Trj. 

a) Tác dng v kinh t: Vic quy djnh ni dung, m1rc chi giãi thu&ng di 
vOi các tác giã, nhóm tác giá dat  giài thuâng Giãi Báo chI tinh Quâng Trj duçic 
xây dirng phü hçp vOi tInh hlnh th%rc t và khã näng ngân sách, dr toán duqc cap 
có thâm quyên giao hang nàm cho các cc quan, dan vj, dja phuang, müc chi giãi 
thuâng dA có tham khão tai  mt so tinh lan cn có diêu kin flxang duang Quãng 
Trj và dira trên kiên dóng gop cüa Sä Tài chInh. Dông thi, do không ap ding 
müc luong ca so nén có the áp diing lâu dài và phñ hçip vOi tinh than Nghj 
quyêt so 27-NQ/TW cüa Hi nghj Trung i.rang 7 (khóa XII) ye thirc hin cài 
cách tiên luang (không xây drng mOc luang ca sO). 

ChInh sách dirçc ban hành së lam can cir cho các cp có thm quyn 1p 
dr toán hang näm, tao  sir on djnh cho ngân sách nhà nuOc, tao  thun igi trong 
vic chi trâ tiên trao thithng dOi vOi các tác giá, nhóm tác giã dat  giãi thuOng 
Giãi Báo chi tinh Quãng Trj. 

b) Tác dng v xä hi: Giãi pháp nay së dam bào quyn igi cho các tác 
già, nhóm tác già dat  giãi thuOng Giài Báo chI tinh Quâng Trj khi nhn di.rçic 
mOc chi giái thuOng tilang throng vOi mtt bang chung mt so tinh lan can; tao 
sir cOng bang khi trao thuOng hang näm. Tü do, có tác dyng to iOn trong vic 
dng vien, khuyên khIch dôi vOi các tác giâ, nhóm tác già dat  giãi thuOng Giài 
Báo chI tinh Quàng Trj; nâng cao dOi sOng 4 chat, tinh than; dáp irng nguyen 
vQng và tao  dng Iirc dê các nhà báo, phóng viên, cong tác viên cci quan báo chi 
trong tinh và phóng viên các co quan báo chI ngoài tinh dóng gop hon nita cho 
hoat dng báo chi cüa tinh nhà. 

c) Tác dng y gii: Giâi pháp nay không có tác dng v kinh t& xâ hi 
lien quan den co hi, diêu kin, näng lirc thirc hin và thii huOng các quyen, igi 
ich cüa môi giOi. 

d) Tác dtng cüa thu tiic hành chInh: Giâi pháp nay không lam phát sinh 
thu tue hành chInh m&i. 

e) Tác dng di vOi h thng pháp lust: ChInh sách có tInh khá thi cao, khi 
dizgc ban hành s tao  co sO pháp l' cho vic to chüt Giâi và trao tien thithng cho 
các tác giá, nhOm tác giá dat  giái thuOng Giâi Báo chI tinh Quáng Trj, dam bâo 
tInh pháp quy cOa van bàn và các quy djnh cüa nhà ni.rOc. 
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5. Kin ngh giãi pháp lira ch9n: 
Kin nghj lira ch9n Giãi pháp 2: Quy djnh ni dung, müc chi giãi thu&ng 

Giâi Báo chI tinh Quàng Trj. 
Ban hành Nghj quyt quy djnh ni dung, müc chi giài thu&ng Giãi Báo chI 

tinh Quáng Trj thuc thâm quyên cüa HDND tinh. Vic ban hành Nghj quyêt 
thrc sir can thiêt, phü hçp vói các quy djnh hin hành, nhäm báo dam to chirc tOt 
Giâi Báo chi tinh Quãng Trj hang nãm. 

III. Y KIEN THAM VAN 
Dr thào Báo cáo dánh giá tác dng cüa chInh sách thrcic t chrc lay kiên 

bang nhiêu hInh thrc và nhiêu dôi tilqng khác nhau: 

- Dr tháo duçic däng tãi trên Cong thông tin din ttr cüa tinh trong thai 
gian 30 ngày dé các to chirc, Ca nhân gop rng râi. 

- Lay kin cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy, Uy ban Mt trn To quôc Vit 
Nam tinh, các Sâ, ban, ngành cap tinh, Ban Thi dua Khen thi.r&ng tinh, Hi Nba 
báo tinh, các co' quan báo chI trên dja bàn tinh, UBND các huyn, thj xã, thành 
phô, gop bang van bàn. 

IV. GIAM SAT VA DANH GIA 
1. UBND tinh t chirc trin khai thirc hin chInh sách nay, giao Hi Nba báo 

Vit Nam tinh phôi hqp vi S& Thông tin và Truyên thông, Ban Tuyên giáo Tinh 
üy và các co' quan lien quan chju trách nhim to chirc thi hành chinh sách, dông 
th?ñ theo dOi, dánh giá hiu qua, báo cáo UBND tinh, Hi dông nhân dan tinh. 

2. Thi.r&ng trrc HDND tinh, các Ban cüa HDND tinh và các dai  biu 
HDND tinh giám sat vic thçrc hin chInh sách. 

Trên day là báo cáo dánh giá tác dng cüa chinh sách Quy djnh ni dung, 
müc chi giâi thung Giâi Báo chI tinh Quâng Trj./.  D/ 

p 

Nci nit in: 
- HDND tinh; 
- U ban MTTQVN tinh; 
- Chñ tich,  các PCT UBND tinh; 
- Ban Van hóa — Xä hi, HDND tinh; 
- Chánh VP, các PVP; 
- Các S: Tài chInh; Tir pháp TT&TT; 
- Lixu: VT, KGVX., 

Vô Van Hrng 
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