
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ NỘI VỤ 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2023/SNV-XDCQ Bình Thuận, ngày 09 tháng 09 năm 2022 
V/v lấy ý kiến hồ sơ dự thảo Nghị quyết  

văn bản quy phạm pháp luật của  

Hội đồng nhân dân tỉnh  

 

                                      

                                     Kính gửi: 
                                                             - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và  

                                                    các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

           - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

                                                    - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

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

nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 2878/UBND-

NCKSTTHC ngày 05/9/2022, Sở Nội vụ gửi Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo 

Nghị quyết đặc thù của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ thôi việc 

đối với cán bộ và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; hỗ 

trợ thôi việc, kết thúc nhiệm kỳ đối với người hoạt động không chuyên trách ở 

thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận để các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý. 

Sở Nội vụ báo cáo một số nội chính trong dự thảo Nghị quyết như sau: 

1. Các nội dung dự thảo Nghị quyết kế thừa Quyết định số 3585/QĐ-

UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh 

- Dự thảo kế thừa những quy định còn phù hợp của Quyết định số 3585/QĐ-

UBND được thực hiện ổn định từ năm 2016 đến nay, qua báo cáo đánh giá tổng 

kết thực hiện Quyết định số 3585/QĐ-UBND, báo cáo đánh giá tác động đề nghị 

xây dựng chính sách các địa phương thống nhất cao không có đề nghị sửa đổi bổ 

sung, cụ thể:  

+ Hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ mỗi năm công tác bằng ½ tháng lương 

hiện hưởng, mức hỗ trợ thấp nhất bằng 01 tháng lương hiện hưởng (vận dụng quy 

định trợ cấp thôi việc đối với công chức tại Điều 5 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP). 

+ Các trường hợp không xem xét, giải quyết thôi việc như: đang trong thời 

hạn xử lý kỷ luật, điều tra, truy tố xét xử; chưa hoàn thành việc thanh toán các 

khoản tiền, tài sản đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

2. Các nội dung dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với 

thực tiễn 

Trên cơ sở tổng kết Quyết định số 3585/QĐ-UBND của các địa phương và 

thực tiễn áp dụng pháp luật, dự thảo quy định một số nội dung mới so với Quyết 

định số 3585/QĐ-UBND như sau: 
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- Sửa đổi, bổ sung quy định không áp dụng đối với các trường hợp Chính 

phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh đã đã có chính sách hỗ trợ thôi việc
1
; thời gian công 

tác còn dưới 12 tháng đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định của pháp luật; bị kỷ 

luật buộc thôi việc; Công an chính quy đảm nhận chức danh Phó Trưởng Công an, 

Công an viên thường trực. Quy định này đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ 

thống pháp luật và thực tiễn địa phương. 

- Bổ sung quy định thời gian hưởng chế độ hỗ trợ thôi việc trong đó quy 

định cụ thể cách xác định thời gian hưởng chế độ đối với các trường hợp có thời 

gian công tác giữ nhiều chức vụ, chức danh ở cấp xã, thôn, khu phố. Quy định này 

phù hợp với thực tiễn; đảm bảo tương quan trong thực hiện chính sách tinh giản, 

thôi việc; thuận lợi cho các địa phương khi triển khai thực hiện.  

- Bổ sung quy định nghĩa vụ hoàn trả kinh phí hỗ trợ thôi việc của cán bộ, 

người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố. Quy định này 

nhằm đảm bảo tương quan với các trường hợp hưởng chính sách tinh giản theo 

quy định của Chính phủ (nếu được tuyển dụng lại vào các cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ lương của 

đơn vị sự nghiệp công lập thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận); sử dụng có 

hiệu quả ngân sách nhà nước; khắc phục tình trạng đối tượng thôi việc hưởng chế 

độ hỗ trợ sau đó lại tiếp tục bố trí trở lại. 

Riêng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn khu 

phố hiện nay chế độ chính sách còn thấp, các địa phương gặp khó khăn trong 

tuyển dụng nhân sự giữ các chức danh người hoạt động không chuyên trách do đó 

dự thảo quy định việc hoàn trả phần kinh phí hỗ trợ thôi việc trong thời hạn 24 

tháng, qua thời gian này nếu được tuyển dụng, bố trí trở lại thì không phải hoàn trả 

phần kinh phí hỗ trợ thôi việc đã nhận. 

- Bổ sung quy định về chế độ hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng đối với 

người hoạt động không chuyên trách cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc, kết thúc 

nhiệm kỳ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố để động 

viên, khuyến khích người lao động. Đây là chính sách mới, đảm bảo tương quan, 

phù hợp với khả năng ngân sách địa phương; qua đánh giá tác động của chính 

sách, các đơn vị thống nhất cao chế độ hỗ trợ như dự thảo. 

Thực hiện quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ đã 

báo cáo đánh giá các vấn đề liên quan đề nghị xây dựng chính sách, theo đó các 

đơn vị, địa phương thống nhất cao với sự cần thiết ban hành chính sách, nội dung, 

mức hỗ trợ của từng chính sách…và đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

                                           
1
 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009, Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016, Nghị định số 

72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020, Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 
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chính sách quy định chế độ hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố để thực hiện. Nay Sở Nội vụ gửi dự thảo 

Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để các 

cơ quan, đơn vị tham gia góp ý. 

Ý kiến của các đơn vị đề nghị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 27/9/2022; 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lấy ý kiến góp ý của các xã, phường, 

thị trấn và các đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách gửi về Sở Nội vụ 

trước ngày 09/10/2022 để tổng hợp, tiếp thu, giải trình và thực hiện các bước tiếp 

theo trong quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Thông tin đăng tải dự 

thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh đến 

ngày 09/10/2022 (30 ngày) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến. 

Sở Nội vụ rất mong nhận được ý kiến góp ý của các đơn vị để hoàn chỉnh 

hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Trung tâm Thông tin, VP UBND tỉnh; 
- Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức - Nội vụ  
cấp huyện; 
- Lưu: VT, XDCQ (Chinh-10b). 

 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Đỗ Thái Dương 
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