
1

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 Pháp chế HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri 

sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX 

Qua xem xét nội dung trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh 
khóa IX tại Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh trên lĩnh 
vực nội chính; kết hợp thông tin qua giám sát, khảo sát; Ban Pháp chế HĐND tỉnh 
báo cáo như sau:

I. Trả lời ý kiến cử tri của UBND tỉnh 
Sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng 

hợp, phân loại các ý kiến cử tri và gửi đến UBND tỉnh đề nghị trả lời, giải quyết 
theo luật định, trong đó có 13 lượt ý kiến trên lĩnh vực nội chính - pháp chế. Qua 
thẩm tra, Ban nhận thấy đa số các ý kiến đã được UBND tỉnh trả lời rõ, trọng tâm, 
theo từng nhóm lĩnh vực, phân rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, đề ra các giải pháp cụ 
thể; đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương đã được UBND 
tỉnh tổng hơp, kiến nghị với các Bộ, ngành liên quan và chỉ đạo các Sở, ngành theo 
dõi kết quả giải quyết, báo cáo về UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Bên cạnh đó, một 
số nội dung trả lời còn mang tính chung chung, chưa nêu rõ trách nhiệm liên quan 
đến công tác kiểm tra, giải quyết kiến nghị của cử tri, chưa quy định rõ thời hạn 
các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả giải quyết, trả lời cho cử tri. Cụ 
thể như sau: 

1. Có 09 lượt ý kiến cử tri được trả lời rõ ràng, trọng tâm, có đề ra giải pháp, 
kiến nghị, cụ thể:  

- Cử tri thành phố Hội An đề nghị có chế độ hỗ trợ cho Tổ trưởng Tổ dân cư 
(Tổ đoàn kết) vì sau khi sáp nhập lại các thôn, khối phố đội ngũ cán bộ cơ sở ngày 
càng ít, khối lượng công việc nhiều nhưng chế độ không có.

- Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối 
với các thôn, tổ dân phố.

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị các nội dung cụ thể:
+ Xử lý nghiêm, kiên quyết thu hồi tài sản cho Nhà nước qua các vụ án tham 

nhũng.

+ Xử lý nghiêm Công ty Cổ phần Nam Sơn theo quyết định xử lý sai phạm 
của UBND tỉnh để sớm bàn giao mặt bằng cho địa phương quản lý, sử dụng theo 
quy hoạch xây dựng và phát triển thị trấn Hương An đã được phê duyệt.
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+ Xử lý nghiêm khắc tình trạng nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ công 
chức Nhà nước trong khi thi hành công vụ.

+ Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân 
thị trấn Hương An (hồ sơ cơ sở dữ liệu đã hoàn thành).

- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị:
+ Có biện pháp ngăn chặn tình trạng người Trung Quốc xâm nhập trái phép 

vào Việt Nam gây tâm trạng lo lắng trong Nhân dân, đặc biệt trong tình hình dịch 
bệnh Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

+ Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, 
tội phạm hình sự, trộm cắp, lừa đảo, cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh để đem lại 
cuộc sống bình yên trong Nhân dân đặc biệt là trong dịp mưa bão và Tết cổ truyền 
sắp đến.

+ Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường như: tiếng 
ồn, ô nhiễm không khí, nguồn nước… ở các khu công nghiệp, đồng thời, xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm.

 (Đề nghị đại biểu xem nội dung trả lời tại Báo cáo185/BC-UBND ngày    
17/11/2020 của UBND tỉnh).

2. Có 03  lượt ý kiến chưa được trả lời đầy đủ, rõ ràng:
- Trả lời ý kiến cử tri huyện Núi Thành phản ảnh về việc thực hiện quy định 

thời gian làm việc của người hoạt động không chuyên trách là 24 giờ/tuần theo 
Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 10/6/20201 của UBND tỉnh là không đảm 
bảo thời gian giải quyết công việc đảm nhiệm, UBND tỉnh có giao UBND huyện 
Núi Thành trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc thì 
tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình 
hình thực tế địa phương. Tuy nhiên, UBND tỉnh không quy định thời gian báo cáo 
cụ thể nội dung trên. Do vậy, Ban đề nghị UBND tỉnh quy định thời gian cụ thể để 
các địa phương báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 
Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quyết 
định số 1574/QĐ-UBND để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

- Trả lời ý kiến cử tri huyện Núi Thành, Tiên Phước, Quế Sơn, Bắc Trà My, 
Thăng Bình, Tam Kỳ đề nghị xem xét hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã 
vì hiện nay mức phụ cấp còn thấp, không đảm bảo cuộc sống. UBND tỉnh mới 
thông tin việc ban hành quy định chính sách đối với NHĐKCT cấp xã phù hợp với 
quy định của Trung ương, tình hình ngân sách của địa phương, đồng thời có giao 
Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu thực hiện theo đúng quy định, đồng thời tiếp thu ý 
kiến cử tri và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực 
hiện, tham mưu UBND tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh theo đúng thẩm quyền.

1 Quy định tạm thời về tiêu chuẩn, nhiệm vụ; công tác tuyển chọn và cơ chế quản lý đối với 
người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
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Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/NQ-
HĐND ngày 21/4/2020, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát, 
đánh giá tác động của việc thực hiện Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 
21/4/2020 của HĐND tỉnh đối với NHĐKCT xã trình HĐND tỉnh xem xét, điều 
chỉnh nâng mức phụ cấp đối với NHĐKCT xã tạo sự đồng bộ về chế độ, chính 
sách khi áp dụng trên cùng một địa phương. Mặt khác, tại Báo cáo số 43/BC-
HĐND ngày 10/7/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về thẩm tra trả lời ý kiến cử 
tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX đối với kiến nghị cử tri thị xã Điện Bàn, 
Ban Pháp chế cũng đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát, 
đánh giá tác động của chính sách đối với NHĐKCT xã trình HĐND tỉnh xem xét, 
điều chỉnh tăng mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã. 
Do vậy, Ban đề nghị UBND tỉnh cần thông tin cụ thể hơn và kịp thời chỉ đạo triển 
khai nội dung được HĐND tỉnh giao. 

- Trả lời ý kiến cử tri huyện Quế Sơn về “đẩy mạnh chủ trương chuyển đổi 
vị trí công tác trong cán bộ, công chức nhằm sử dụng có hiệu quả đội ngũ công 
chức gắn với Luật phòng chống tham nhũng, phòng ngừa hạn chế những nhũng 
nhiễu, tiêu cực.”, UBND tỉnh có nêu bất cập, lúng túng trong việc thực hiện như: 
thời gian chuyển đổi theo quy định ngắn nên khó thực hiện (quy định 03 năm phải 
chuyển đổi); số cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật 
cao, có tính đặc thù cũng khó chuyển đổi…

Tuy nhiên, giải pháp để giải quyết vấn đề này chưa được đề cập. Do vậy, 
Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu quy định pháp 
luật để hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác, vừa đảm bảo thực hiện 
đồng bộ, thống nhất, vừa đảm bảo phù hợp với tính chất đặc thù của từng cơ quan, 
đơn vị. Đồng thời, tổng kết đánh giá, tổng hợp vướng mắc trong việc chuyển đổi vị 
trí công tác của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua để kiến 
nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.

3. 01 ý kiến đã giao nhiệm vụ nhưng chưa quy định thời hạn các cơ quan, 
đơn vị, địa phương báo cáo kết quả giải quyết về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo 
cụ thể như sau: Ý kiến cử tri huyện Nam Giang đề nghị có cơ chế, chính sách hỗ 
trợ nguồn kinh phí cho các “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”. 

II. Kiến nghị, đề xuất
1. Đối với UBND tỉnh
- Nhóm ý kiến chưa được trả lời đầy đủ, rõ ràng: Đề nghị UBND tỉnh bổ 

sung nội dung theo ý kiến thẩm tra của Ban; giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ 
quan, địa phương có liên quan làm rõ thông tin cử tri phản ánh, kiến nghị. 

- Quy định thời hạn giải quyết đối với nhóm ý kiến đã giao nhiệm vụ nhưng 
chưa quy định thời hạn báo cáo kết quả để UBND tỉnh có cơ sở theo dõi, chỉ đạo, 
giám sát và có chế tài nghiêm về thực hiện nhiệm vụ được giao.
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- Rà soát xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện việc chuyển đổi vị trí công 
tác trong cán bộ, công chức, viên chức nhất là ở những vị trí dễ phát sinh nhũng 
nhiễu.

- Đánh giá tác động của chính sách đối với thành viên của các Hội, Đội công 
tác xã hội tình nguyện, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người hoạt 
động không chuyên trách thôn, tổ dân phố,…đồng thời, có ý kiến, kiến nghị các 
giải pháp thực hiện hiệu quả, đồng bộ các chính sách, tránh dàn trải. 

2. Đối với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh: Tích cực nghiên cứu, cập 
nhật nội dung trả lời ý kiến cử tri, các chủ trương của Trung ương, của tỉnh để 
thông tin, phản hồi cho cử tri được rõ; tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến 
nghị cử tri của UBND tỉnh.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Báo cáo trả 
lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX của UBND tỉnh, kính trình 
kỳ họp xem xét quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, TH;
- Lưu VT, CVTH (Trân).

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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