ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ GIA NGHĨA
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Nghĩa, ngày

BÁO CÁO
Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri
với đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, thị xã sau kỳ họp thứ 7

Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa nhận được Báo cáo số 02/BC-MT ngày
14/01/2019 của UBMTTQ Việt Nam thị xã Gia Nghĩa về việc tổng hợp ý kiến,
kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, thị xã sau kỳ họp thứ 7.
Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị, phản
ánh của cử tri với đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, thị xã sau kỳ họp thứ 7 như sau:
Cử tri Nguyễn Văn Minh, bon Ting Wel Đơm, xã Đăk Nia có các kiến
nghị như sau:
- Vấn đề phụ cấp không chuyên trách thực hiện theo Nghị quyết số 18NQ/TW như thế nào mà đến nay vẫn chưa thấy báo cáo?
Trả lời: Điều 14, Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính
phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công
chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp
xã quy định:
1. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế
độ phụ cấp. Mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh do Hội đồng nhân dân cấp
tỉnh quy định với mức không vượt quá hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung.
2. Ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương theo mức bình quân bằng
2/3 so với mức lương tối thiểu chung cho mỗi người hoạt động không chuyên
trách.
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định
chức danh những người hoạt động không chuyên trách; mức phụ cấp cụ thể của
từng chức danh; mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh; mức khoán kinh phí chi
trả phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách theo loại đơn vị
hành chính cấp xã, loại thôn, tổ dân phố phù hợp quy định tại khoản 1, khoản 2
Điều này; quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các đoàn thể ở cấp xã
theo số lượng những người hoạt động không chuyên trách quy định tại Điều 13
Nghị định này bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Việc thực hiện mức phụ cấp đối với những người hoạt động không
chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố hiện nay căn cứ
theo Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND tỉnh Đắk
Nông quy định về chế độ chính sách, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ,

chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở
thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Quyết định số
11/2014/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quy
định về chế độ chính sách, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách
đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, buôn,
bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh;
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành
Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hiện nay, UBND
tỉnh chưa có Quyết định thay thế Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày
17/6/2014 nên UBND thị xã chưa có cơ sở để thực hiện. Khi có quyết định về
quy định mức phụ cấp mới của UBND tỉnh, UBND thị xã sẽ triển khai đến các
xã, phường, các thôn, bon, tổ dân phố và thông báo cho cử tri được biết.
- Cán bộ Bộ phận một cửa của thị xã có thái độ làm việc không đàng
hoàng, gây khó khăn cho người dân khi giao dịch, làm cho nhân dân rất bất
bình. Đề nghị UBND thị xã xem xét, giải quyết.
Trả lời: Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri Nguyễn Văn Minh, bon
Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia, UBND thị xã đã chỉ đạo Trưởng Bộ phận TN &
TKQ thị xã kiểm tra, làm việc với công chức, viên chức của Bộ phận TN &
TKQ thị xã để yêu cầu giải trình cụ thể.
Đồng thời, tiếp tục chấn chỉnh phong cách ứng xử, phục vụ tổ chức, công
dân đến giao dịch hành chính và quán triệt các quy định về văn hóa công vụ tại
cơ quan hành chính nhà nước, quy định về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ
chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày
23/4/2018 của Chính phủ.
Trường hợp phát hiện nhũng nhiễu, gây khó khăn cho tổ chức, công dân
khi giải quyết thủ tục hành chính; kính đề nghị tổ chức, công dân phản ánh qua
Số điện thoại Đường dây nóng của Bộ phận TN & TKQ thị xã (02613.704.777)
để được UBND thị xã để chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định.
- Trong công tác xây dựng nông thôn mới, vấn đề xóa đói giảm nghèo gặp
khó khăn là làm sao để nhân dân thoát nghèo bền vững. UBND thị xã có những
biện pháp gì giải quyết vấn đề này?
Trả lời: Để tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ
bản, vươn lên thoát nghèo bền vững trong năm 2019, UBND thị xã đã chỉ đạo
Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ tình hình đời sống và điều kiện kinh tế
của các hộ nghèo để tiến hành rà soát, tổng hợp nhu cầu của hộ nghèo đăng ký
thoát nghèo bền vững. Trên cơ sở đó, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số
09/KH-UBND ngày 10/01/2019 về tập trung nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo
đăng ký thoát nghèo năm 2019 trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa để hỗ trợ cho 69 hộ
nghèo đăng ký thoát nghèo năm 2019, với tổn kinh phí là 1.326.750.000 đồng,
trong đó tập trung hỗ trợ theo các nhóm nhu cầu của hộ nghèo đăng ký đề nghị
hỗ trợ như: Hỗ trợ nhà ở, bò giống, bảo hiểm y tế, vay vốn, gắn địa chỉ nhân
đạo.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri
với đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, thị xã sau kỳ họp thứ 7 của UBND thị xã Gia
Nghĩa./.
* Ghi chú: Giao UBND xã Đắk Nia thông báo các nội dung trả lời kiến
nghị cử tri của UBND thị xã đến cử tri của địa phương mình được biết.
Nơi nhận:
- CT, PCT UBND thị xã;
- LĐVP;
- UBND xã Đắk Nia;
- Lưu: VT.
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