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             UBND TỈNH QUẢNG NAM          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                        

VÀ XÃ HỘI 

                         Quảng Nam, ngày  04   tháng 01 năm 2021         

  
BẢNG TỔNG HỢP 

GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI ĐỀ NGHỊ 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 49/2018/NQ-HĐND NGÀY 

06/12/2018 CỦA HĐND TỈNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CẢI THIỆN 

MỨC SỐNG CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG THUỘC HỘ NGHÈO ĐANG 

HƯỞNG CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG CÁCH MẠNG VÀ BẢO TRỢ 

XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 

 

 

STT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

1 Sở Tư pháp 

tỉnh Quảng 

Nam 

- Đề nghị bổ sung Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức 

Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18/6/2020 tại phần 

căn cứ. 

- Cơ quan soạn thảo đã tiếp thu và 

bổ sung các Luật trên tại phần căn 

cứ pháp lý. 

 

 

2 Sở Khoa học 

và Công nghệ 

tỉnh Quảng 

Nam 

- Đề nghị điều chỉnh quy định “Điều 

chỉnh mức sống trung bình từng khu 

vực để tính cấp bù số tiền chênh lệch 

mức trợ cấp ưu đãi người có công 

cách mạng theo quy định tại Khoản 

1, Điều 3” lại thành: “Điều chỉnh quy 

định về mức sống trung bình từng 

khu vực để làm cơ sở tính cấp bù số 

tiền chênh lệch mức trợ cấp ưu đãi 

người có công cách mạng theo quy 

định tại Khoản 1, Điều 3”. 

- Cơ quan soạn thảo tiếp thu nội 

dung này và nghiên cứu chỉnh sửa 

cho phù hợp. 

 

 

3 UBND huyện 

Nông Sơn 

- Đề nghị tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 49/2018/NQ-HĐND và 

xem xét nâng mức hỗ trợ cho các đối 

tượng nêu trên. 

- Cơ quan soạn thảo tiếp thu nội 

dung này và tổng hợp báo cáo xin 

ý kiến UBND tỉnh. 

 

4 UBND huyện 

Quế Sơn 

- Thống nhất với nội dung dự thảo 

Nghị quyết và đề nghị điều chỉnh số 

liệu hộ nghèo người có công của 

huyện cho phù hợp vì đến nay, qua 

rà soát trên địa bàn huyện không còn 

hộ nghèo người có công. 

- Cơ quan soạn thảo không tiếp 

thu nội dung này vì dự thảo Nghị 

quyết sửa đổi Nghị quyết số 

49/2018/NQ-HĐND sử dụng số 

liệu đối tượng thuộc hộ nghèo 

chính sách người có công tại thời 

điểm bắt đầu thực hiện Nghị quyết 

(tháng 01/2019) do địa phương 
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báo cáo. Sau khi Nghi quyết được 

thông qua, trong quá trình thực 

hiện, địa phương thực hiện theo 

thực tế số lượng đối tượng tại thời 

điểm hiện tại.  

 

CÁN BỘ TỔNG HỢP       THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN SOẠN THẢO 

                    GIÁM ĐỐC 

 
                   


