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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh
về nội dung trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX
trên lĩnh vực văn hóa – xã hội
Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội
HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra Báo cáo số 203/BC-UBND ngày
05/12/2019 của UBND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ
10, HĐND tỉnh khóa IX, kết quả thẩm tra như sau:
Sau khi xem xét Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 05/12/2019 của
UBND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX và
đối chiếu với các Báo cáo số 86/BC-HĐND ngày 16/9/2019 và Báo cáo số
101/BC-HĐND ngày 01/10/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý
kiến của tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX, lĩnh vực văn hóa - xã hội
có 20/20 ý kiến đã được UBND tỉnh trả lời. Trong đó, có 04 ý kiến thuộc
chính sách quy định của Trung ương. Ban Văn hóa - Xã hội nhận thấy nội
dung trả lời các ý kiến cử tri đều cụ thể, đầy đủ thông tin, hướng dẫn rõ ràng,
thể hiện được trách nhiệm của UBND tỉnh nhất là các ý kiến của cử tri liên
quan về chế độ, chính sách, đồng thời UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn và UBND các địa phương giải thích, tuyên truyền để cử tri hiểu
rõ hơn.
Đối với ý kiến cử tri về “Tiếp tục thực hiện Quyết định 22/2013/QĐTTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây mới, sửa chữa nhà
ở cho đối tượng chính sách”. Ngày 03/10/2019, HĐND đã ban hành Nghị
quyết số 11/2019/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ đối với người có công
cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Đến nay, UBND tỉnh đã có Quyết định
số 3584/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển
khai thực hiện nghị quyết trên. Đề nghị thông tin lại để cử tri được rõ (theo
Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 05/12/2019, UBND tỉnh trả lời hiện nay Sở
xây dựng đang tham mưu UBND tỉnh quyết định triển khai thực hiện).
Các nội dung kiến nghị của cử tri thuộc kiến nghị, đề xuất thuộc quy
định của Trung ương như: xem xét hỗ trợ kinh phí đối với mộ liệt sĩ nằm
ngoài nghĩa trang và kinh phí xây dựng mộ cho mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ
trợ kinh phí xây nhà ở cho con đẻ đang thờ cúng Mẹ VNAH đã từ trần còn
khó khăn về nhà ở; các trường hợp hồ sơ để công nhận liệt sĩ, nhưng hồ sơ bị
thất lạc, các trường hợp không còn giấy tờ gốc chứng minh thời gian tham gia
kháng chiến vì đơn vị cũ đã giải thể, người giao nhiệm vụ đã hy sinh không
xác nhận được; tăng mức phụ cấp đối với những người tham gia kháng chiến.
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UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổng hợp, nghiên cứu,
tham mưu UBND tỉnh kiến nghị trình các Bộ, ngành Trung ương điều chỉnh
trong thời gian tới.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra nội dung trả lời ý kiến của cử tri thuộc
lĩnh vực văn hóa - xã hội sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX. Ban Văn
hóa - Xã hội HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT, CVTH.
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