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Thực hiện Văn bản số 258/UBND-TH ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Lào

Cai v/v giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND

tỉnh. Sau khi xem xét nội dung kiến nghị, Sở Nội vụ trao đổi, trả lời như sau:

1. Tại mục 32 (trang 08): Cử tri thị trấn nông trường Phong Hải phản

ánh, hiện nay Tổ dân phố số 5 có 343 hộ gia đình có hộ khẩu thường trú và trên

10 hộ đang sinh sống nhưng không có hộ khẩu thường trú mà ở tạm trú lâu dài

và các hộ này vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và thôn phải quản lý cả

các hộ này. Vậy các hộ này có được tính vào tổng số hộ gia đình trong thôn để

được hưởng mức phụ cấp 1,8 mức lương cơ sở đối với thôn có trên 350 hộ không.

Nếu không được, đề nghị tỉnh xem xét tăng phụ cấp hằng tháng cho các chức

danh Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố vì khối lượng công việc của Trưởng

thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố rất nhiều, địa bàn dân cư rộng hoặc xem xét quy

định giảm số lượng hộ gia đình trong thôn, Tổ dân phố để được hưởng mức phụ

cấp 1,8 mức lương cơ sở.

Nội dung trao đổi, trả lời:

a) Cử tri thị trấn nông trường Phong Hải phản ánh, hiện nay Tổ dân phố

số 5 có 343 hộ gia đình có hộ khẩu thường trú và trên 10 hộ đang sinh sống

nhưng không có hộ khẩu thường trú mà ở tạm trú lâu dài và các hộ này vẫn thực

hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và thôn phải quản lý cả các hộ này. Vậy các hộ

này có được tính vào tổng số hộ gia đình trong thôn để được hưởng mức phụ cấp

1,8 mức lương cơ sở đối với thôn có trên 350 hộ không?

Theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày

24/4/2019 (bổ sung Điều 14a) quy định chế độ, chính sách đối với người hoạt động

không chuyên trách ở thôn, TDP, theo đó đối với những thôn có trên 350 hộ được

khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở (Nghị định không quy định cụ thể

hộ có hộ khẩu thường trú, hay tạm trú);

Trên cơ sở quy định của Trung ương, ngày 06/12/2019 HĐND tỉnh đã ban

hành Nghị quyết số số 14/2019/NQ-HĐND Quy định về số lượng, chức danh, mức

phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở

cấp xã và ở thôn, TDP; các chức danh khác ở thôn, TDP; mức hỗ trợ kinh phí hoạt
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động của thôn, TDP, các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, TDP và các chế độ, chính

sách khác, trong đó HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp cụ thể đối với 03 chức danh

là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn (hoặc Tổ trưởng TDP) và Trưởng ban công tác mặt

trận ở những thôn, TDP có từ 350 hộ gia đình trở lên, được hưởng mức phụ cấp theo

quy định tại mục 1, điểm a, khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày

06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Do vậy trên cơ sở căn cứ vào điều kiện

thực tế, cấp ủy, chính quyền địa phương xem xét quyết định tổng số hộ trong việc

hưởng phụ cấp đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở TDP

thuộc thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng.

b) Trường hợp nếu không được (hưởng mức phụ cấp nêu trên), đề nghị

tỉnh xem xét tăng phụ cấp hằng tháng cho các chức danh Trưởng thôn, Tổ trưởng

Tổ dân phố vì khối lượng công việc của Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố rất

nhiều, địa bàn dân cư rộng hoặc xem xét quy định giảm số lượng hộ gia đình

trong thôn, tổ dân phố để được hưởng mức phụ cấp 1,8 mức lương cơ sở.

Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

hiện nay được quy định tại Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của

Hội đồng nhân dân tỉnh, chính là mức phụ cấp do Chính phủ quy định và khoán cho

các địa phương, do vậy HĐND tỉnh chỉ ban hành Nghị quyết quy định mức phụ cấp

cụ thể của từng chức danh ở thôn, TDP trong tổng quỹ phụ cấp do Chính phủ quy

định (bao gồm cả những thôn, TDP có từ 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm,

phức tạp về ANTT...) vì vậy việc cử tri thị trấn Phong Hải đề nghị tăng phụ cấp

hằng tháng cho các chức danh Trưởng thôn, Tổ trưởng TDP hoặc quy định giảm số

hộ gia đình trong thôn, TDP để được hưởng mức phụ cấp 1,8/ mức lương cơ sở tại

thời điểm này là không có cơ sở để thực hiện (vì Chính phủ chưa có quy định mới

về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với Trưởng thôn, Tổ trưởng TDP).

2. Tại mục 37 (trang 10): Cử tri xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa đề nghị tỉnh

xem xét chuyển 180 hộ dân thôn Tả Chải Mông, xã Tả Van về xã Mường Hoa

quản lý để thuận tiện và đảm bảo trong công tác quản lý dân cư, trật tự xây dựng

và an ninh trật tự

Nội dung trao đổi, trả lời: Việc chuyển các hộ dân từ xã này sang xã khác

để thuận tiện và bảo đảm trong công tác quản lý dân cư, trật tự xây dựng và an ninh

trật tự không thuộc thẩm quyền, chức năng của Sở Nội vụ, vì vậy ngày 03 tháng 02

năm 2023, Sở Nội vụ đã có Văn bản số: 93/SNV-XDCQ gửi đến Sở Kế hoạch và

Đầu tư để xem xét điều chỉnh lại cơ quan chức năng có thẩm quyền chủ trì trả lời cử

tri xã Mường Hoa.

3. Tại mục 63 (trang 18): Cử tri xã Tả Phời, thành phố Lào Cai đề nghị

tỉnh cho chia tách thôn Phìn  Hồ thành 02 thôn là thôn Phìn  Hồ  và  thôn  Phìn  Hồ

Thầu, với lý do: Địa hình đi lại giữa khu vực dân cư Phìn Hồ và Phìn Hồ Thầu

cách xa nhau 3km, không thuận tiện mỗi khi có sinh hoạt tập trung.
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Nội dung trao đổi, trả lời: Thôn Phìn Hồ và Phìn Hồ thầu thuộc xã Tả Phời,

thành phố Lào Cai vừa được sáp nhập thành thôn Phìn Hồ theo Nghị quyết số số

34/NQ-HĐND ngày 06/12/2019, khi sáp nhập 02 thôn thì thôn mới có tổng số hộ là

108/150 thôn (mới đạt 72% quy mô số hộ theo quy định), vì vậy tại thời điểm này

chưa đủ điều kiện để xem xét tách thôn Phìn Hồ thành 02 thôn Phìn Hồ và Phìn Hồ

Thầu theo đề nghị của cư tri.

4. Tại mục 99 (trang 30): Cử tri xã Điện Quan (Bảo Yên) đề nghị tỉnh

nghiên cứu chuyển phần diện tích đất và chuyển 10 hộ gia đình của thôn Cửa

Cải, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng giáp với Bản 5 xã Điện Quan, huyện Bảo

Yên về huyện Bảo Yên quản lý do hiện nay địa bàn cách xa nên mọi hoạt động,

sinh hoạt đặc biệt là việc học tập của các cháu học sinh đều diễn ra trên địa bàn

Bản 5, xã Điện Quan.

Nội dung trao đổi, trả lời:

Khu vực này đã được 02 xã (Xuân Quang và Điện Quan) và 02 huyện (Bảo

Thắng và Bảo Yên) thống nhất chỉnh lý theo Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ

sơ, bản đồ ĐGHC các cấp (Dự án 513), đến nay đã hoàn thành việc ký pháp lý

cấp xã, cấp huyện vào bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn

thành và trình Bộ Nội vụ nghiệm thu cấp nhà nước trong năm 2023. Việc chỉnh

lý phần diện tích nêu trên đã bao gồm cả diện tích của 10 hộ dân thôn Cửa Cải, xã

Xuân Quang.

(Nội dung này Sở Nội vụ đã trả lời rất cụ thể, đầy đủ ý kiến, kiến nghị của

cử tri xã Điện Quan, huyện Bảo Yên tại Văn bản số 73/SNV-XDCQ ngày

20/01/2022, đề nghị huyện Bảo Yên có trách nhiệm chuyển ý kiến trả lời của Sở

Nội vụ hoặc cung cấp thông tin đến cử tri xã Điện Quan, huyện Bảo Yên biết,

tránh trường hợp một nội dung hỏi đi hỏi lại nhiều lần, ảnh hưởng tới cơ quan

chuyên môn cấp tỉnh)

6. Tại mục 101 (trang 30): Cử tri xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng phản

ánh, trên địa bàn thôn Phú Sơn hiện nay có trên 100 hộ dân nằm trong khu vực

giáp ranh với huyện Văn Bàn trồng lấn địa giới hành chính 364 trước đây Nhân

dân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây khó khăn trong việc

thực hiện các chế độ chính sách cho nhân dân. Đề  nghị  các  cơ  quan  chức  năng

sớm  phê  duyệt  đề  án  513  để  Nhân  dân  có  cơ  sở  đề  nghị  cấp  Giấy  chứng  nhận

quyền sử dụng đất

7. Tại mục 102 (trang 31): Cử tri xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà phản ánh:

Hiện nay, việc quản lý địa giới hành chính đang căn cứ bộ hồ sơ, bản đồ địa giới

hành chính 364 (Chỉ thị số 364/CT ngày 06/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng, chỉ

thị về việc giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính

tỉnh, huyện, xã). Trên địa bàn xã Bảo Nhai hiện có nhiều khu vực người dân có

hộ khẩu tại xã khác, huyện khác (huyện Bảo Thắng…) nhưng đang sinh sống và
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canh tác trên đất thuộc xã Bảo Nhai quản lý (xâm canh, xâm cư), do đó gặp

nhiều khó khăn trong quá trình quản lý về đất đai, xây dựng, đền bù giải phóng

mặt bằng và giải quyết tranh chấp đất đai. Đề  nghị  UBND  tỉnh  kiến  nghị  với

Trung  ương  sớm  phê  duyệt  địa  giới  hành  chính  theo  Dự  án  513  (Quyết  định  số

513/QĐ-TTg  ngày  02/5/2012  của  Thủ  tướng  Chính  phủ  về  việc  phê  duyệt  Dự  án

“Hoàn  thiện,  hiện  đại  hóa  hồ  sơ,  bản  đồ  địa  giới  hành  chính  và  xây  dựng  cơ  sở

dữ  liệu  về  địa  giới  hành  chính”)  để  địa  phương  thuận  lợi  trong  quá  trình  quản  lý,

thực hiện nhiệm vụ.

Nội dung trao đổi, trả lời cử tri tại mục 6, mục 7 văn bản này như sau:

Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp (Dự án 513), đến

nay đã hoàn thành việc ký pháp lý cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh vào bộ hồ sơ, bản

đồ ĐGHC. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và trình Bộ Nội vụ nghiệm thu

cấp nhà nước trong năm 2023.

8. Tại mục 148 (trang 45): Cử tri xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa phản ánh,

qua Báo cáo số 386/BC-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh trả lời về phụ

cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, nhưng

thực tế phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân

phố hiện nay rất thấp trong khi đó địa bàn rộng, công việc nhiều hiện không ai

muốn làm, rất khó phân công nhiệm vụ. Cử  tri  tiếp  tục  đề  nghị  tỉnh  xem  xét  tăng

mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Nội dung trao đổi, trả lời:

Căn cứ quy định của Trung ương về khoán quỹ phụ cấp cho người hoạt

động không chuyên trách ở thôn, TDP tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày

24/4/2019 Chính phủ, cụ thể: Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân

phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà

nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn (hoặc Tổ

trưởng tổ dân phố), Trưởng ban công tác mặt trận. Ngân sách nhà nước thực

hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối

với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với

thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên thuộc xã trọng điểm, phức tạp về ANTT, thôn

thuộc xã biên giới được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở. Theo

đó, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết quy định cho 3 chức

danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP được hưởng mức phụ cấp

tối đa theo mức khoán quỹ phụ cấp của Trung ương, vì vậy cử tri xã Thanh Bình,

thị xã Sa Pa đề nghị tỉnh nâng mức phụ cấp đối với 03 chức danh ở thôn, tổ dân

phố là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn (hoặc tổ trưởng TDP), Trưởng ban công tác

mặt trận tại thời điểm này là không có cơ sở để thực hiện.

9. Tại mục 149 (trang 45): Cử tri xã Tung Chung Phố, huyện Mường

Khương phản ánh, hiện nay mức phụ cấp hàng tháng của Phó Chủ tịch Ủy ban
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MTTQ và các Phó đoàn thể tại xã Tung Chung Phố là 0,8 so mức lương cơ sở là

thấp so với mặt bằng chung và thấp hơn cả chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng

thôn. Đề  nghị  tỉnh  xem  xét  điều  chỉnh  nâng  mức  phụ  cấp  của  Phó  Chủ  tịch  Ủy

ban  MTTQ  và  các  Phó  đoàn  thể  cấp  xã  bằng  với  mức  phụ  cấp  của  Bí  thư  chi  bộ

và Trưởng thôn (từ mức 0,8 lên 1,8 mức lương cơ sở).

Nội dung trao đổi, trả lời: Tại 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 đã

quy định việc khoán quỹ phụ cấp để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động

không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã,

phường, thị trấn, theo đó Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết

quy định cho các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được

hưởng mức phụ cấp tối đa theo mức khoán quỹ phụ cấp của Trung ương, vì vậy

cử tri xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương đề nghị tỉnh nâng mức phụ cấp

đối với các chức danh ở cấp xã tại thời điểm này là không có cơ sở để thực hiện.

Trên đây là ý kiến trao đổi, trả lời của Sở Nội vụ về các ý kiến, kiến nghị

của cử tri các huyện, thị xã, thành phố được UBND tỉnh giao tại Văn bản số

258/UBND-TH ngày 18/01/2023./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện,TP;
- Sở Kế hoạch và ĐT;
- GĐ, PGĐ Sở (Ô. Thái);

- Lưu: VT, XDCQ./.

 KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Mạc Quốc Thái


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-03T15:39:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Mạc Quốc Thái<mqthai-snv@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-03T15:42:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nội vụ<contact-snv@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-03T15:42:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nội vụ<contact-snv@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-03T15:42:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nội vụ<contact-snv@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-03T15:42:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nội vụ<contact-snv@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




