
 

 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ NỘI VỤ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /SNV-QLNS 

V/v trả lời nội dung kiến nghị, 

đề xuất có liên quan của thanh 

niên 

               Ninh Thuận, ngày         tháng 10 năm 2022 

                     
Kính gửi: Tỉnh Đoàn. 

                                 
           

Tiếp nhận Công văn số 3848-CV/TĐTN-XDTCĐH ngày 29/9/2022 của Tỉnh 

Đoàn - về việc chuẩn bị nội dung trao đổi, trả lời cho thanh niên tại Chương trình 

đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên; 

Qua nghiên cứu các nội dung kiến nghị, đề xuất có liên quan của thanh niên 

(kèm theo Công văn số 3848-CV/TĐTN-XDTCĐH nêu trên); Sở Nội vụ có ý kiến 

trả lời như sau: 

1. Trong thời gian qua, được sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của 

các cấp chính quyền, đời sống của Nhân dân, cũng như thế hệ trẻ không ngừng 

được nâng lên; nhu cầu phục vụ đời sống ngày càng phong phú đi đôi với nhu cầu 

về thu nhập. Đặc biệt, trong điều kiện thúc đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo; chuyển đổi số, đòi hỏi tổ chức Đoàn và cán bộ Đoàn, đặc biệt là cán bộ 

Đoàn cơ sở, thôn, khu phố phải đẩy mạnh hơn nữa, tập trung hơn nữa trong công 

tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn đoàn viên, thanh niên đi đầu trong thực 

hiện chủ trương của tỉnh. Tuy nhiên chính sách hiện nay chưa tương xứng với 

nhiệm vụ đặt ra cho cán bộ Đoàn tại thôn, khu phố. Để đội ngũ cán bộ Đoàn thôn, 

khu phố an tâm phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong điều kiện hiện nay; 

kiến nghị tỉnh bổ sung chính sách hỗ trợ cho cán bộ Đoàn thôn, khu phố, như: Bảo 

hiểm y tế, thân thể, đảm bảo nguồn chi chế độ ngoài đoàn phí,….Đồng thời kiến 

nghị chính phủ bổ sung chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí cho cán bộ Đoàn thôn khu 

phố tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, như: Bảo hiểm y 

tế,..). 

Về nội dung này, Sở Nội vụ có ý kiến trả lời như sau: 

Thời gian qua, Sở Nội vụ cũng đã tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị 

Bộ Nội vụ xem xét; Tuy nhiên, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 357/BNV-VP ngày 

27/01/2022 - về việc giải đáp kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương gửi đến Hội 

nghị tổng kết ngành năm 2021; trong đó có nêu: “Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tổng hợp, 

nghiên cứu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương để trình cấp có thẩm quyền xem 

xét việc tiếp tục hoàn thiện quy định về chế độ, chính sách đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (trong đó có quy định về khoán 

quỹ phụ cấp) cho phù hợp khi thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 

27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Trong thời gian 

chưa thực hiện chế độ tiền lương mới nêu trên, đề nghị các tỉnh thực hiện chế độ, 



2 

 

chính sách và mức khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại 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 và Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ hướng dẫn 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”.  

Ngoài ra, tại Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2022 của ngành Nội 

vụ, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 3082/BNV-VP ngày 05/7/2022 - về việc giải đáp 

kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương; trong đó có nêu: “Hiện nay, Bộ Nội vụ 

đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế 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, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và các 

quy định có liên quan trình Chính phủ trong năm 2022. Trong quá trình xây dựng, 

hoàn thiện dự thảo Nghị định này trình Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp, tiếp thu 

đầy đủ ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương (trong đó có kiến 

nghị nêu trên của các tỉnh, thành phố), để báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định”. 

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục theo dõi để kịp thời báo cáo, tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung quy định 

chế độ, chính sách và các nội dung có liên quan đối với những người trực tiếp tham 

gia công việc của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh (bao gồm đối tượng Bí thư Chi 

đoàn thôn, khu phố) trong thời gian tới (ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị 

định thay thế Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019) đảm bảo phù hợp với 

quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của địa phương. 

Trước mắt, tùy theo nhiệm vụ, đối tượng Bí thư Chi đoàn thôn, khu phố có 

thể được áp dụng mức bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia công việc 

của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh, hiện được thực hiện theo quy định tại Nghị 

quyết số 24/2019/NQHĐND ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và 

Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành - quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố (trên cơ sở Nghị định số 34/2019/NĐ-CP 

ngày 24/4/2019 của Chính phủ); mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc 

của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (50.000 đồng/người/buổi và nguồn 

kinh phí thực hiện được trích từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể, các 

nguồn quỹ hợp pháp khác và do UBND cấp xã cân đối thực hiện theo quy định hiện 

hành và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương).  

2. Trong quá trình phát triển tiến tới chuyển đổi số toàn diện thì yếu tố con 

người là rất quan trọng; đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh trong thời gian tới ban hành 

những chính sách đặc thù để thu hút những người trẻ có trình độ cao, tiếp cận 

những kiến thức mới về làm việc tại tỉnh để góp phần vào sự phát triển chung của 

tỉnh. 

Về nội dung này, Sở Nội vụ có ý kiến trả lời như sau: 
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Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 

05/12/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất 

sắc, cán bộ khoa học trẻ (trong đó có đối tượng thanh niên);  

Ngoài ra, để triển khai thực hiện đạt hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 

10/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030; hiện Sở Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan có liên quan để 

tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết Quy định chính 

sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của 

tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025 (trong đó có đối tượng là sinh viên tốt nghiệp 

đại học đạt loại xuất sắc) - dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông 

qua tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022. Qua đó, góp phần thực hiện đạt hiệu 

quả chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức của tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình 

mới, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. 

Trên đây là nội dung trả lời các kiến nghị, đề xuất có liên quan của thanh 

niên; Sở Nội vụ gửi đến Tỉnh Đoàn để tổng hợp chung. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLNS.                                                          

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Trần Hải 
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