
BÁO CÁO 

Đánh giá tác động của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

36/2020/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh  

 (Ban hành kèm theo Tờ trình số  140/TTr-UBND ngày 30  tháng 8 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh)  
 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo đánh giá tác động của việc ban hành Nghị quyết 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16 

tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, với nội dung như sau: 

I. Xác định vấn đề bất cập, tổng quan 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

Căn cứ Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 

năm 2019 của Chính phủ1, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND, theo đó, tại Khoản 1, 2, 3, 

4 Điều 2 Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND quy định cụ thể các chức danh, số 

lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo từng loại xã, cụ thể: 

- Cấp xã loại 3 được bố trí tối đa 10 người, gồm 10 chức danh sau: (1) 

Văn phòng Đảng ủy; (2) Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự; (3) Phó Chủ 

tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc kiêm nhiệm công tác dân vận; (4) Tổ chức; (5) 

Kiểm tra; (6) Tuyên giáo; (7) Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối 

với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi 

trường (đối với xã); (8) Văn hóa - Thông tin; (9) Văn thư - Lưu trữ -Thủ quỹ; 

(10) Nhân viên Thú y. 

- Cấp xã loại 2 được bố trí tối đa 12 người: Ngoài 10 chức danh như cấp 

xã loại 3 thì được bổ sung thêm 02 chức danh: (1) Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh; (2) Phó Chủ tịch Hội Nông dân. 

                                           
1 Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24-4-2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, 

công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: 

a) Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản 1 Điều này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi 

thường xuyên của cấp xã, nguồn kinh phí chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể những nội dung sau: a) Quy định chức danh và bố trí số lượng người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại Điều 13 Nghị định này; (Loại 1 tối đa 14 người; Loại 2 

tối đa 12 người. Loại 3 tối đa 10 người”; 
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- Cấp xã loại 1 được bố trí tối đa 14 người: Ngoài 10 chức danh như cấp 

xã loại 3 thì được bố trí thêm các chức danh 04 sau: (1) Phó Chủ tịch Hội Cựu 

chiến binh; (2) Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; (3) Phó Chủ tịch Hội Nông 

dân; (4) Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, cử tri có nhiều ý kiến, 

kiến nghị tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh về những vướng mắc, bất cập 

trong thực hiện Nghị quyết. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã 

lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết 36/2020/NQ-HĐND, qua khảo sát cho thấy việc thực hiện Nghị quyết 

phát sinh một số hạn chế, vướng mắc cần ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ dung 

Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND2 để các địa phương, cơ sở chủ động, linh hoạt 

trong việc sắp xếp, bố trí các chức danh không chuyên trách ở cấp xã thực hiện 

các nhiệm vụ được giao. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND để 

phù hợp với quy định của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và Thông tư số 

13/2019/TT-BNV; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương, cơ sở chủ 

động, linh hoạt trong việc sắp xếp, bố trí những người hoạt động không chuyên 

trách, chi trả chế độ cho người tham gia công việc ở cơ sở nhằm đảm bảo thực 

hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

II. Đánh giá tác động chính sách 

1. Chính sách 1: Sửa đổi, bổ sung bổ sung Điều 2 của Nghị quyết số 

36/2020/NQ-HĐND về “Về chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với người 

hoạt động không chuyên trách cấp xã” 

a) Xác định vấn đề bất cập: Việc quy định bố trí cụ thể từng chức danh 

không chuyên trách theo từng loại xã dẫn đến các địa phương bị động trong việc 

sắp xếp, bố trí các chức danh không chuyên trách ở cấp xã để thực hiện theo yêu 

cầu, nhiệm vụ được giao. 

Tên gọi một số chức danh trong Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND quy 

định theo ngành, lĩnh vực cụ thể như: Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi 

trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường (đối với xã), Văn hóa - Thông tin nên các địa phươg gặp nhiều khó 

khăn khi thực hiện việc sắp xếp, bố trí phân công nhiệm vụ để hỗ trợ công chức 

cấp xã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác ở cơ sở.  

                                           
3 Theo hướng chỉ quy định về chức danh không chuyên trách ở cấp xã và quy định về số lượng người hoạt động không  

chuyên trách; cụ thể sửa đổi, bổ sung Điều 2 theo hướng không quy định chi tiết việc bố trí từng chức danh ở cấp xã loại 1, 

loại 2, loại 3 như tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, Điều 2 Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND; đồng thời điều chỉnh tên gọi của 02  

chức danh tại điểm g, điểm h (để bao hàm nhiều nhiệm vụ, các địa phương dễ bố trí, phân công công việc).  
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Tên gọi chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc kiêm nhiệm 

công tác dân vận nhưng không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm nên cử tri tiếp 

tục có nhiều ý kiến, kiến nghị cho hưởng phụ cấp kiêm nhiệm. 

Một số chức danh không chuyên trách không được quy định trong Nghị 

quyết 36/2020/NQ-HĐND như: Chủ tịch Hội người cao tuổi, Chủ tịch Hội chữ 

thập đỏ nên một số tổ chức Hội ở cơ sở không hoạt động hoặc hoạt động cầm 

chừng. Ngoài ra qua tham khảo một số địa phương trong nước đã thực hiện việc 

gộp một số chức danh lại với nhau (như Tổ chức – Kiểm tra; Tuyên giáo – Dân 

vận) để làm cơ sở bố trí cho một số chức danh khác như: Chủ tịch Hội người cao 

tuổi, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ.  

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề: Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu 

trên, đảm bảo cho các địa phương ở cơ sở chủ động trong việc sắp xếp, bố trí 

các chức danh không chuyên trách ở cấp xã thực hiện các nhiệm vụ được giao  

c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: Chỉ quy định chức danh 

không chuyên trách ở cấp xã bao gồm 15 chức danh. Không quy định chi tiết 

việc bố trí từng chức danh ở cấp xã loại 1, loại 2, loại 3 như tại khoản 1, 2, 3, 

Điều 2 Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND. Đồng thời giao cho các địa phương 

căn cứ vào chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách theo từng 

loại xã và tình hình thực tế của địa phương để quyết định bố trí các chức danh 

cho phù hợp, đảm bảo không vượt quá số lượng người hoạt động không chuyên 

trách và không vượt quá mức khoán quỹ phụ cấp quy định tại Khoản 5 Điều 2, 

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP theo quy định. 

Điều chỉnh chức danh “Phó Chủ tịch Mặt trận kiêm nhiệm công tác Dân 

vận” thành “Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. 

Điều chỉnh chức danh “Tuyên giáo” thành chức danh “Tuyên giáo – Dân 

vận”; đồng thời gộp chức danh “Tổ chức” và chức danh “Kiểm tra” thành chức 

danh “Tổ chức-Kiểm tra”. Việc gộp các chức danh để làm cơ sở bố trí thêm các 

chức danh khác như: Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội người cao tuổi. 

Đồng thời, qua tham khảo nhiều địa phương trong nước đã thực hiện việc gộp 

một số chức danh này lại với nhau. 

Điều chỉnh tên gọi chức danh “Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi 

trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường (đối với xã)” thành chức danh “Kinh tế - Tổng hợp” và điều chỉnh 

tên gọi chức danh “Văn hóa - Thông tin” thành chức danh “Văn hóa - Xã hội” 

để bao hàm nhiều nhiệm vụ, các địa phương dễ bố trí, phân công công việc phù 

hợp với thực tế ở từng địa phương. 

Bổ sung thêm 02 chức danh: Chủ tịch Hội người cao tuổi và Chủ tịch Hội 

chữ thập đỏ để đảm bảo được tính linh hoạt cho cơ sở trong việc bố trí chức 

danh phù hợp với thực tiễn các mặt công tác ở cơ sở và giải quyết kiến nghị 

nhiều lần của cử tri.  
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d)  Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

- Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách: Ủy ban nhân dân 

các cấp và các tổ chức chính trị -xã hội ở cấp xã; người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia các công việc ở thôn, 

tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

+ Tác động tích cực: Địa phương chủ động, linh hoạt trong việc bố trí các 

chức danh triển khai các mặt công tác ở cơ sở, giải quyết được các thắc mắc 

kiến nghị của cử tri và địa phương. 

+ Tác động tiêu cực: Không 

- Đối tượng khác chịu sự tác động của chính sách: Không. 

đ) Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Sửa đổi, bổ sung bổ sung Điều 2 của 

Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND về “Về chức danh, số lượng và mức phụ cấp 

đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã”. 

2. Chính sách 2: Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào 

tình hình thực tế của các địa phương trình cấp có thẩm quyền theo phân cấp 

quản lý cán bộ quyết định bố trí các chức danh. 

a)  Xác định vấn đề bất cập: Tại Điều 2, Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND 

quy định: Quy định cụ thể các chức danh, số lượng người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã theo từng loại xã (nêu tại mục 1, phần I báo cáo này), không 

giao Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức triển khai thực hiện, điều này làm các 

địa phương bị động trong việc sắp xếp, bố trí các chức danh không chuyên trách 

ở cấp xã để triển khai nhiệm vụ. 

b)  Mục tiêu giải quyết vấn đề: Các địa phương ở cơ sở bị động trong việc 

sắp xếp, bố trí các chức danh không chuyên trách ở cấp xã thực hiện các nhiệm 

vụ được giao vì phải xin ý kiến chờ hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan có thẩm 

quyền. 

c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định cụ thể 15 chức danh kèm theo mức phụ cấp. Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của các địa phương trình cấp có thẩm 

quyền theo phân cấp quản lý cán bộ quyết định bố trí các chức danh cho phù 

hợp, đảm bảo không vượt quá số lượng người hoạt động không chuyên trách và 

không vượt quá mức khoán quỹ phụ cấp quy định tại Khoản 5 Điều 2, Nghị định 

số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

d)  Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động 

trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

- Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách: Ủy ban nhân dân 

các cấp và các tổ chức chính trị -xã hội ở cấp xã; người hoạt động không chuyên 
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trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các tổ chức, cá 

nhân khác có liên quan. 

+ Tác động tích cực: đảm bảo cho các địa phương ở cơ sở chủ động trong 

việc sắp xếp, bố trí các chức danh không chuyên trách ở cấp xã thực hiện các 

nhiệm vụ được giao. 

+ Tác động tiêu cực: Không 

- Đối tượng khác chịu sự tác động của chính sách: Không có. 

e) Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn 

cứ vào tình hình thực tế của các địa phương trình cấp có thẩm quyền theo phân 

cấp quản lý cán bộ quyết định bố trí các chức danh cho phù hợp (trong đó cấp 

xã loại 1, xã biên giới được bố trí 02 người hoạt động không chuyên trách đảm 

nhiệm chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự) nhưng đảm bảo 

không vượt quá số lượng người hoạt động không chuyên trách quy định tại 

khoản 2 điều này và mức khoán quỹ phụ cấp quy định tại Khoản 5 Điều 2, Nghị 

định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

3. Chính sách 3: sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 6 Nghị quyết số 

36/2020/NQ-HĐND quy định về “Hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động của các tổ 

chức chính trị - xã hội cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động cho mỗi thôn, tổ 

dân phố”. 

a) Xác định vấn đề bất cập: Việc quy định mức khoán kinh phí hỗ trợ hoạt 

động 20.000.000 đồng/thôn, tổ dân phố/năm (quy định tại khoản 2, Điều 6), các 

thôn, tổ dân phố được sử dụng nguồn thu từ đoàn phí, hội phí khoán cho các 

đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có) để bồi dưỡng cho những người tham 

gia trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố (quy định tại Điều 5) là 

chưa đầy đủ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nếu ngân sách có khả năng hỗ 

trợ thì không có cơ sở bổ sung kinh phí hoạt động cho các thôn, tổ dân phố. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề: Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu 

trên, đảm bảo cho các địa phương ở cơ sở chủ động trong việc hỗ trợ ngân sách 

cho hoạt động cho các thôn, tổ dân phố. 

c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 6 như sau: “2. Khoán kinh phí hỗ trợ hoạt 

động cho mỗi thôn, tổ dân phố là 20.000.000 đồng/thôn, tổ dân phố/năm (đã bao 

gồm kinh phí chi trả cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân 

phố). Việc chi bồi dưỡng cho người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố khi 

tham gia trực tiếp công việc của thôn, tổ dân phố tại Điều 5 không bao gồm các 

chức danh: Bí thư; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công 

tác mặt trận và Thôn đội trưởng. Ngoài mức khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động nêu 

trên, tùy theo điều kiện khả năng cân đối ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp huyện, 
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cấp xã trình cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ bổ sung kinh phí hoạt động cho 

phù hợp với nhiệm vụ thực tế”.  

d) Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động 

trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

- Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách: Ủy ban nhân dân 

các cấp và các tổ chức chính trị -xã hội ở cấp xã; người trực tiếp tham gia các 

công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các tổ chức, cá nhân 

khác có liên quan. 

+ Tác động tích cực: Địa phương có cơ sở hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động 

cho phù hợp với nhiệm vụ thực tế, đảm bảo cho hoạt động của thôn, tổ dân phố. 

+ Tác động tiêu cực: Không 

- Đối tượng khác chịu sự tác động của chính sách: Không có. 

đ) Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 6 như 

sau: “2. Khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động cho mỗi thôn, tổ dân phố là 20.000.000 

đồng/thôn, tổ dân phố/năm (đã bao gồm kinh phí chi trả cho người trực tiếp 

tham gia công việc của thôn, tổ dân phố). Việc chi bồi dưỡng cho người tham 

gia công việc ở thôn, tổ dân phố khi tham gia trực tiếp công việc của thôn, tổ 

dân phố tại Điều 5 không bao gồm các chức danh: Bí thư; Trưởng thôn hoặc Tổ 

trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận và Thôn đội trưởng. Ngoài 

mức khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động nêu trên, tùy theo điều kiện khả năng cân 

đối ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xem xét hỗ trợ bổ sung kinh 

phí hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ thực tế”.  

III. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

Việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 36/2020/NQ-

HĐND3 là hết sức cần thiết, đảm bảo cho các địa phương ở cơ sở chủ động, linh 

hoạt trong việc sắp xếp, bố trí các chức danh không chuyên trách ở cấp xã thực 

hiện đảm bảo các nhiệm vụ được giao ở cơ sở; giải quyết được nguyện vọng của 

cử tri và địa phương. 

Chính sách được ban hành sẽ là công cụ pháp lý cao, tạo sự minh bạch, rõ 

ràng và phân cấp thẩm quyền cho địa phương trong việc bố trí các chức danh 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cho phù hợp bảo đảm sát với nhu 

cầu, điều kiện thực tế của từng địa phương. 

IV. Kinh phí triển khai thực hiện: Không phát sinh. 

V. Công bố về khảo sát, lấy ý kiến, thực hiện các chỉ đạo, quy trình 

thủ tục tham mưu. 

                                           

 

 



7 

 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 

42/BC-TTHĐND ngày 05 tháng 12 năm 2020 về báo cáo giám sát việc giải 

quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh 

Khóa XI và Thông báo số 84/TB-TTHĐND ngày 17 tháng 12 năm 2020 về kết 

quả Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Trên 

cơ sở kết quả khảo sát, rà soát báo cáo các vướng mắc, bất cập trong quá trình 

triển khai Nghị quyết4, Sở Nội vụ đã tham mưu xây dựng dự thảo Tờ trình của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, 

bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND; tham mưu Ban cán sự đảng 

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên quan5 (lần 1); 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo 

số 18/TB-TTHĐND ngày 16 tháng 4 năm 20216, căn cứ các quy định pháp luật 

liên quan, để đảm bảo khi Nghị quyết ban hành sẽ tạo được tính linh hoạt, sự 

đồng thuận trong việc bố trí chức danh, đảm bảo các mặt công tác ở cơ sở, cơ 

quan chủ trì soạn đã xây dựng và có Công văn số 1071/SNV-XDCQ&TCBM 

ngày 11 tháng 5 năm 2021 gửi lấy ý kiến tham gia từ cơ sở và của các đối tượng 

chịu tác động trực tiếp của Nghị quyết (lần 2); đồng thời đăng tải toàn văn dự 

thảo Tờ trình, Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến theo quy 

định tại Điều 55 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (từ ngày 

11 tháng 5 đến 11 tháng 6 năm 2021)7 và Sở Tư pháp đã có báo cáo thẩm định 

số 163/BC-STP ngày 17 tháng  6 năm 2021.  

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị và thẩm định của Sở Tư pháp, 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp thu, giải trình và tổ 

chức lấy ý kiến thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định8, trình Ban cán 

sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem 

xét trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh9. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban 

Thường vụ tỉnh ủy tại Văn bản số 255-CV/TU ngày 11/8/2021 của Tỉnh ủy về 

                                           
4 Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4639/UBND-NNTN ngày 17/12/2020 về việc tiếp tục rà soát, giải quyết dứt 

điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI đến nay (Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối 

hợp với các địa phương khảo sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36. Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh 

giá, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế; trường hợp vượt thẩm quyền 

thì kiến nghị với Trung ương để xem xét, giải quyết). 
5 Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, các cơ quan giúp việc Tỉnh ủy, Thường trực các huyện ủy, thành ủy, Hội Nông dân 

tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn (Công văn số 148-CV/BCS ngày 17 tháng 3 năm 2021 

của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh). 
6 Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 44/TTr-UIBND ngày 03 tháng 4 năm 2021. 
7 Sau 30 ngày đăng tải, Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh và Cổng Thông tin điện tử Sở Nội vụ không nhận được ý kiến 

góp ý của các cơ quan, tổ chức và người dân đối với dự thảo Nghị quyết. Tổng cộng có 38 đơn vị địa phương gửi văn bản 

tham gia ý kiến: 30 đơn vị (09 Cơ quan khối đảng, các tổ chức đoàn thể, 21 sở ngành) và 08 huyện, thành phố. Trong đó có 

05 ý kiến không được tổng hợp (Lý do: 03 đơn vị chưa có ý kiến chọn Phương án, 01 đơn vị không có ý kiến, 01 đơn vị có ý 

kiến khác với dự thảo của cơ quan soạn thảo) và 03 đơn vị góp ý dự thảo và không chọn Phương án: Sở Tài chính, Tư pháp, 

VP UBND tỉnh. Như vậy còn 22 đơn vị và 8/10 huyện, thành phố. Kết quả lấy ý kiến đối với dự thảo Phương án: 

- 17/22 đơn vị thống nhất chọn Phương án 1; 05/22 đơn vị chọn Phương án 2 

- 05/08 huyện, thành phố thống nhất chọn Phương án 1; 03/08 huyện, thành phố thống nhất chọn Phương án 2. 
8 Kết quả: 23/23 Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất thông qua 05 Dự thảo trình phiên họp; đồng thời, đề 

nghị cơ quan chủ trì, soạn thảo tiếp tục hoàn thiện Dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh (Thông báo số 203/TB-UBND ngày 21 

tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh về kết quả phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 6 năm 2021). 
9 Tờ trình số 405-TTr/BCS, ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 255-CV/TU ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Tỉnh ủy về việc sửa đổi, bổ 

sung Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND, ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND, ngày 16-7-2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Liên ngành Tài chính, Tư pháp, 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Kho 

bạc Nhà nước tỉnh tham gia ý kiến hoàn thiện hồ sơ trình sửa đổi Nghị quyết; 

tiếp tục lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (Báo cáo thẩm định số 214/BC-

STP ngày 19/8/2021) và hoàn chỉnh hồ sơ trình lấy ý kiến thành viên Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo quy định trước khi trình HĐND tỉnh./. 
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