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BÁO CÁO 

Giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết quy định chính 

sách hỗ trợ cán bộ  công chức được điều động giữ chức vụ chủ chốt tại các  

Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
 

 

Theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 65/BC-STP ngày 

22/5/2020 về dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ công chức được 

điều động giữ chức vụ chủ chốt tại các Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Sở 

Nội vụ giải trình về việc tiếp thu ý kiến thẩm định như sau: 

1. Nhằm thực hiện tốt chủ trương, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của 

các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức được điều động giữ 

chức vụ chủ chốt tại các Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là cần thiết.  

2. Đề án và dự thảo Nghị quyết xây dựng trên cơ sở chủ trương của Tỉnh ủy, 

Hội đồng nhân dân tỉnh, quy trình xây dựng Nghị quyết và thẩm quyền ban hành chế 

độ chính sách theo đúng quy định về quản lý ngân sách. 

Trên đây nội dung báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Sở Nội vụ đối với dự 

thảo Nghị quyết. 

          
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, CCVC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Trần Anh Tuấn 
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