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BÁO CÁO  

Tổng hợp ý kiến và biểu quyết thông qua dự thảo  Nghị quyết sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 

năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp 

kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân 

phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm 

nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

   

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về ban hành Chương trình công tác năm 2022; Công văn số 

600/UBND-TH ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chuẩn bị 

các nội dung của UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh khoá X tại kỳ họp thứ 

Sáu (dự kiến tổ chức vào tháng 4/2022); trong đó, giao Sở Nội vụ nhiệm vụ xây 

dựng và tham mưu dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh quy định mức 

phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở 

thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng 

kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND).  

Căn cứ quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ đã 

lấy ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp về nội dung dự thảo Nghị quyết 

nêu trên, đồng thời đã tổng hợp, tiếp thu vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND. 

Ngày 14/3/2022, Sở Nội vụ có Công văn số 558/SNV-XDCQ&CTTN về 

việc xin ý kiến Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Uỷ viên UBND tỉnh thông qua nội 

dung dự thảo Nghị quyết nêu trên; đến hết ngày 18/3/2022, Sở Nội vụ nhận 

được 21/25 ý kiến thành viên UBND tỉnh biểu quyết bằng phiếu thống nhất 

thông qua dự thảo Nghị quyết, trong đó 21/21 ý kiến thống nhất thông qua; như 

vậy đạt 84% thành viên UBND tỉnh biểu quyết tán thành thông qua dự thảo 

Nghị quyết.  

(Có kèm theo phụ lục tổng hợp ý kiến thành viên UBND tỉnh  

về dự thảo Nghị quyết) 



Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến và biểu quyết thông qua dự thảo 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND 

ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam; Sở Nội vụ kính báo cáo UBND 

tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, XDCQ&CTTN. 
 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
               Trần Thị Kim Hoa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN UBND TỈNH 

“Về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp, 

phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân 

phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm 

đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố  

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ” 

(Kèm theo Báo cáo số 178/BC-SNV ngày 22/3/2022 của  

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam) 
 

TT Thành viên UBND tỉnh 

Biểu quyết 

Ý kiến góp ý Đồng ý 

thông 

qua 

Chỉnh sửa 

và  đồng ý 

thông qua 

Chưa 

phản hồi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Lê Trí Thanh X    

2 Nguyễn Hồng Quang X    

3 Trần Văn Tân X    

4  Trần Anh Tuấn X    

5 Hồ Quang Bửu X    

6 Nguyễn Đức Dũng X    

7 Lê Trung Thành X    

8 Phạm Viết Tích X    

9 Trần Thị Kim Hoa X    

10 Mai Văn Mười   X  

11 Trương Thị Lộc X    

12 Nguyễn Đức Tiến X    

13 Nguyễn Phi Thạnh X    

14 A Lăng Mai X    

15 Thái Viết Tường X    

16 Văn Anh Tuấn X    

17 Phạm Hồng Quảng    X  

18 Nguyễn Quang Thử X    

19 Đặng Phong X    

20 Nguyễn Phú   X  

21 Đặng Văn Đào X     

22 Đặng Bá Dự   X  

23 Nguyễn Thanh Hồng X    

24 Trần Thanh Hà X    

25 Nguyễn Như Công X    

 Tổng cộng 21  4  
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