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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Kon Tum, ngày       tháng      năm      

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp kết quả thẩm tra nội dung trình kỳ họp và ý kiến về Báo cáo tiếp 

thu, giải trình đối với nội dung thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

 

 Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề 

 

 Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh về việc thẩm tra dự 

thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 

16/7/2020 của HĐND tỉnh Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính 

sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân 

phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum (viết tắt là Nghị quyết 36 của HĐND tỉnh) kèm theo Tờ trình số 

140/TTr-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh. Ban Pháp chế báo cáo kết quả 

thẩm tra và ý kiến về báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh như sau: 

I. KẾT QUẢ THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Qua thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 36 của 

HĐND tỉnh, Ban Pháp chế có một số ý kiến khác so với dự thảo Nghị quyết do 

UBND tỉnh trình, cụ thể như sau: 

1. Về thẩm quyền bố trí các chức danh tại khoản 1 Điều 1 dự thảo 

Nghị quyết (khoản 3 Điều 2 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 36) 

Ban đề nghị HĐND tỉnh xem xét quyết định giao cho UBND cấp xã căn 

cứ vào tình hình thực tế của địa phương, sau khi có ý kiến thống nhất của cấp 

ủy, HĐND cấp xã và ý kiến của cấp huyện, quyết định bố trí các chức danh cho 

phù hợp.    

2. Về mức phụ cấp tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết (khoản 4 

Điều 2 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 36) 

Ban đề nghị xem xét điều chỉnh mức phụ cấp cho phù hợp, quan tâm bố 

trí mức phụ cấp các chức danh như: Văn phòng Đảng ủy; Văn thư - Lưu trữ - 

Thủ quỹ; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chỉ huy 

trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cao hơn các chức danh khác; nâng mức phụ cấp 

của Nhân viên Thú y bằng với mức các chức danh còn lại.  

3. Về khoán kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của thôn, tổ dân phố tại 

khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết (sửa đổi khoản 2 Điều 6 Nghị quyết 36) 
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Ban đề nghị HĐND tỉnh xem xét phân cấp giao cho chính quyền cấp xã 

(HĐND cấp xã) quyết định việc sử dụng nguồn kinh phí khoán hỗ trợ hoạt động 

cho mỗi thôn, tổ dân phố 20.000.000 đồng/năm và không đưa nội dung chi trả 

cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trong khoản này. 

4. Về quy định tại khoản 1, Điều 2 dự thảo Nghị: Đề nghị biên tập lại 

là: “1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện.”  

5. Kiến nghị khác 

Ngoài nội dung dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 36 do 

UBND tỉnh trình, Ban nhận thấy Điều 5 Nghị quyết 36 của HĐND tỉnh có nội 

dung còn bất cập (Việc quy định mức phụ cấp hằng tháng cho Thôn đội trưởng 

bằng tiền và quy định việc sử dụng kinh phí khoán hỗ trợ hoạt động của thôn, tổ 

dân phố để chi trả tiền bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia công việc 

của thôn, tổ dân phố), Ban đề nghị HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung như 

sau: 

- Sửa đổi, bổ sung tên Điều và các nội dung Điều 5 Nghị quyết 36 như 

sau: 

“Điều 5. Mức phụ cấp đối với Thôn đội trưởng và mức chi bồi dưỡng 

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

1. Mức phụ cấp hằng tháng đối với Thôn đội trưởng bằng 0,5 lần mức 

lương cơ sở. 

2. Mức chi bồi dưỡng đối với người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố 

là 100.000 đồng/người/ngày. Căn cứ vào các khoản thu từ đoàn phí, hội phí 

khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có), Ủy ban nhân dân cấp 

xã, tổ chức chính trị - xã hội tùy theo tình hình cụ thể trên địa bàn để thực hiện 

việc chi trả theo đúng quy định.” 

(Nội dung cụ thể tại Báo cáo thẩm tra số 11/BC-BPC ngày 04/10/2021 

của Ban Pháp chế HĐND tỉnh) 

II. Ý KIẾN VỀ BÁO CÁO TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND 

TỈNH 

 Qua xem xét nội dung liên quan tại Báo cáo số 315/BC-UBND ngày 17 

tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh về nội dung tiếp thu, giải trình các ý kiến 

thẩm tra của Ban Pháp chế, có 3/5 ý kiến đã được UBND tỉnh tiếp thu, điều 

chỉnh1; có 2/5 ý kiến đã được UBND tỉnh tiếp thu, giải trình2. Ban Pháp chế 

                                           
1 1) Điều chỉnh mức phụ cấp cho các chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã; 2) Khoán kính phí hỗ trợ 

cho hoạt động của thôn, tổ dân phố; 3) Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị quyết 36 của HĐND tỉnh. 
2  1) Về thẩm quyền bố trí các chức danh hoạt động không chuyên trách; 2) Về quy định tại khoản 1, Điều 2 dự 

thảo Nghị quyết. 
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nhận thấy cơ bản các ý kiến thẩm tra của Ban đã được UBND tỉnh tiếp thu, giải 

trình đầy đủ. Ban thống nhất theo ý kiến giải trình của UBND tỉnh.  

 Ban Pháp chế báo cáo HĐND tỉnh Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề xem xét, 

quyết định./. 

Nơi nhận:     
- HĐND tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh;  

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;   

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, CTHĐ.                                                                                    

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Trần Bá Tuấn 
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