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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:     130     /BC-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày    13  tháng 12  năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri  

sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX  

 

Qua xem xét nội dung trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh 

khóa IX tại Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 05/12/2019 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 10, 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 ý kiến trên lĩnh vực nội chính. Qua thẩm tra, Ban 

nhận thấy: 

1. Có 08/13 ý kiến đã trả lời đầy đủ, cụ thể đúng quy định pháp luật và phù 

hợp với tình hình thực tế như sau:  

- Ý kiến cử tri huyện Nông sơn đề nghị xem xét giải quyết việc cán bộ, 

công chức dôi dư sau khi sáp nhập xã Quế Phước và Quế Ninh; đề nghị xem xét 

giữ tên xã Quế Phước sau khi sáp nhập 2 xã Quế Phước và Quế Ninh. 

- Ý kiến cử tri huyện Nam Giang đề nghị sớm chi trả chế độ hỗ trợ cho cán 

bộ không tiếp tục công tác khi sắp xếp các thôn, tổ dân phố theo các nghị quyết 

HĐND tỉnh; Cử tri thị xã Điện Bàn và huyện Tây Giang đề nghị sớm có chế độ 

hỗ trợ đối với Chi hội trưởng ở thôn, khối phố sau khi sáp nhập; đề nghị xem xét 

hỗ trợ kinh phí tổ chức cấp đổi hồ sơ, giấy tờ của người dân do sáp nhập thôn.  

- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị cụ thể hóa Điều 4 của Thông tư số 

04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ đã được sửa đổi, bổ sung theo 

Thông tư 14/2018/TT-BNV ngày 12/12/2018 của Bộ Nội vụ: Trong đó, trường 

hợp cần thiết thì có thể có thêm một phó thôn, tổ phó dân phố. Nên quy định 

cứng như điều 4 của Quy chế kèm theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 

21/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam và có cơ chế, chính sách cho các chức 

danh này. 

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị quan tâm nâng mức phụ cấp cho cán bộ xã 

nghỉ việc theo chế độ 79/CT-UB ngày 12/11/1983 trước đây. 

- Ý kiến cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị xem xét nghiên cứu hợp lý việc bố 

trí người đảm nhận chức danh Công an viên kiêm thôn đội trưởng.  

- Ý kiến cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị tăng cường công tác phòng chống 

tội phạm, tuần tra xử lý nghiêm vấn đề đánh bạc, các băng nhóm tội phạm. 
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- Ý kiến cử tri huyện Quế Sơn đề nghị sớm xử lý theo quy định của pháp 

luật về vụ đánh bạc quy mô lớn, với nhiều đối tượng tham gia trên địa bàn xã 

Quế Thuận (Công an tỉnh đã bắt quả tang, đưa về tạm giữ tại Công an tỉnh, đến 

nay cho tại ngoại và để kéo dài 01 năm chưa xử lý theo quy định). 

- Ý kiến của cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị cần có kế hoạch tăng cường 

kiểm tra, truy quét tình trạng cờ bạc, ma túy, các hình thức cho vay nặng lãi, tín 

dụng đen vẫn còn diễn ra và ngày càng công khai, phức tạp. 

(Đề nghị đại biểu xem nội dung trả lời tại Báo cáo 203/BC-UBND ngày 

05/12/2019 của UBND tỉnh). 

2. Có 02/13 ý kiến chưa được trả lời đầy đủ, rõ ràng: 

- Ý kiến cử tri các huyện, thành phố: Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Hội 

An, Thăng Bình đề nghị có chính sách hỗ trợ đối với CBCC và người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã dôi dư; nâng chế độ phụ cấp đối với người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã, thôn khi thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của 

chính phủ. Nội dung trả lời của UBND tỉnh chỉ thông tin việc ban hành quy định 

đối với NHĐKCT cấp xã; chưa cung cấp thông tin liên quan việc xây dựng Nghị 

quyết quy định chế độ đối với NHĐKCT thôn. Đề nghị cần thông tin cụ thể hơn và 

tăng cường chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm tham mưu đề án trình HĐND tỉnh 

xem xét quyết định tại kỳ họp chuyên đề (dự kiến tổ chức trong tháng 3/2020). 

- Ý kiến cử tri huyện Núi Thành đề nghị quan tâm bố trí mỗi trường học 

thêm 01 hợp đồng (theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP) để đảm bảo tài sản của nhà 

trường. Hiện nay, tài sản tại các trường học rất lớn, trong khi tình trạng trộm 

cắp diễn biến phức tạp, song chưa có bảo vệ làm nhiệm vụ trực trường vào ban 

đêm. Nội dung trả lời của UBND tỉnh đề nghị thực hiện theo phân cấp quản lý; 

tuy nhiên hiện nay định mức hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 

không cho phép hợp đồng thêm bảo vệ trường học; không bố trí kinh phí trả 

lương. Đề nghị UBND tỉnh thông tin cụ thể hơn. 
 

3. Có 03/13 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 Quế Sơn đề nghị kiểm tra, xem xét hiệu quả của các 

trung tâm giáo dưỡng vì sau khi cải tạo, giáo dưỡng, cai nghiện về thì chưa có 

hướng cải thiện tốt hơn mà lại tái phạm nhiều hơn.  

- Ý kiến cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị quan tâm kiểm soát việc người 

nước ngoài (người Trung Quốc) hiện nay mua đất dọc theo tuyến đường ven 

biển từ Đà Nẵng trở vào.  

- Ý kiến cử tri huyện Quế Sơn đề nghị hỗ trợ kinh phí, trang bị camera an 

ninh, thiết bị kiểm soát tốc độ các phương tiện tham gia giao thông. 
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II. Kiến nghị, đề xuất 

1. Đối với UBND tỉnh  

- 02 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 03 ý kiến tại mục 3, phần I để UBND tỉnh có 

cơ sở theo dõi, chỉ đạo và giám sát tiến độ thực hiện. 

- Các nội dung giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức dôi dư sau khi sáp 

nhập xã đề nghị: chỉ đạo thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức theo 

Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP; thực hiện chính 

sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách theo Nghị quyết 

12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

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 10, 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 (Hà) 

. 

      TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 
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