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UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ NỘI VỤ 

 
Số:           /SNV-XDCQ 

V/v trả lời ý kiến,  

kiến nghị của cử tri. 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
        Bình Phước, ngày     tháng     năm 2022 

Kính gửi:  

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh; 

- Thường trực HĐND – UBND huyện Đồng Phú; 

- Thường trực HĐND – UBND huyện Hớn Quản. 
          

 Thực hiện Công văn số 336/UBND-TH ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh 

về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khoá X. 

 Căn cứ các quy định hiện hành của Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau: 

1. Nội dung thứ nhất 

 Cử tri xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú: “Đề nghị xem xét tăng phụ cấp cho 

các chức danh thuộc khối đoàn thể ở thôn, ấp, vì hiện tại mức phụ cấp 

250.000đ/người/tháng là thấp, trong khi đó các phong trào, hoạt động ở thôn, ấp 

nhiều”. 

 Trả lời: 

Điều 19, Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/019 của HĐND 

tỉnh quy định “Người trực tiếp tham gia công việc của thôn, ấp, khu phố được 

bồi dưỡng 250.000 đồng/tháng/người”.  

Việc quy định mức bồi dưỡng như trên là hoàn toàn phù hợp, lý do: 

trước ngày Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh có hiệu lực 

(ngoài 03 chức danh: Bí thư chi bộ, Trưởng, Phó Trưởng  thôn, ấp, khu phố 

được hưởng phụ cấp hàng tháng), các chức danh khác được hỗ trợ mức phụ 

cấp từ 0,12 đến 0,18 mức lương cơ sở (tương đương 178.800 đồng đến 268.000 

đồng/tháng theo mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng) và không được 

hưởng các chế độ từ đoàn phí, hội phí và các khoản thu khác (nếu có). 

Nay, theo quy định của Chính phủ và của HĐND tỉnh “Người trực tiếp 

tham gia công việc của thôn, ấp, khu phố ngoài mức bồi dưỡng 250.000 còn 

được hưởng mức bồi dưỡng từ đoàn phí, hội phí và từ các nguồn thu khác (nếu 

có)”. 

Việc quy định như trên là phù hợp với quy định của Chính phủ, với tình 

hình thực tế của địa phương.  
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Việc chi mức mức bồi dưỡng từ đoàn phí, hội phí và từ các nguồn thu 

khác do UBND cấp xã căn cứ tình hình thực tế nguồn thu từ đoàn phí, hội phí để 

thực hiện. Đề nghị các tổ chức hội đoàn thể tăng cường vai trò hoạt động theo 

Điều lệ hội và tạo điều kiện để các thành viên tham gia đóng góp hội phí, đoàn 

phí phục vụ cho các hoạt động của hội. 

Mặt khác, thực hiện Công văn số 12692/BTC-NSNN ngày 23/10/2019 

của Bộ Tài chính về việc khảo sát định mức phân bổ chi thường xuyên của 

NSNN theo Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg. Ngày 26/11/2019, Đoàn công tác 

của Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Phước về những khó khăn, 

vướng mắc của địa phương trong thực hiện định mức chi thường xuyên theo 

Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg, và đề xuất phương án xây dựng định mức chi 

thường xuyên giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tỉnh Bình Phước đã kiến nghị 

với Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ trong giai đoạn 2021-2025 thực hiện 

tăng định mức chi hoạt động cho cấp xã; mức chi trả phụ cấp cho các đối 

tượng hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, ấp, khu phố trên địa bàn 

tỉnh. Ý kiến đã được Đoàn công tác của Bộ Tài chính ghi nhận,  tổng hợp để 

tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ  xem xét, 

quyết định.  

Nội dung này đã được Sở Tài chính trả lời tại Công văn số 3236/STC-

NS ngày 06/12/2019 gửi kèm theo. 

2. Nội dung thứ hai 

  Cử tri huyện Đồng Phú: “Kiến nghị huyện Đồng Phú hiện có 02 khu công 

nghiệp (Bắc và Nam Đồng Phú) đang thu hút ngày càng lớn số lượng công nhân 

về sinh sống và làm việc, dân số cơ học tăng nhanh, do đó nhu cầu về trường, 

lớp, giáo viên giảng dạy ngày càng tăng. Tuy nhiên, theo các Quyết định của 

UBND tỉnh về việc giao biên chế sự nghiệp công lập cho huyện Đồng Phú thì 

năm 2020 được giao biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 1.244 (giảm 80 

biên chế so với năm 2019); năm 2021 giảm thêm 59 biên chế so với năm 2020 và 

dự kiến năm 2022 giảm 1,5% đến 2% biên chế sự nghiệp công lập, trong đó có 

biên chế ngành giáo dục. Do không đủ số lượng giáo viên đứng lớp nên một số 

trường phải dồn, ghép lớp học, chất lượng giáo dục sẽ giảm do không thể bố trí 

100% học sinh lớp 01 học 02 buổi theo chương trình giáo dục phổ thông của Bộ 

GDĐT và theo chương trình sách giáo khoa mới; không thể tuyển sinh mới nên 

một bộ phận các cháu đến tuổi đi học sẽ không được học tại các trường công lập, 

nhiều lớp học đã xây dựng phải bỏ trống và có điểm trường không thể hoạt động 

(điểm trường Mầm non Hoa Hồng của trường Mầm non Tân Phú). Đề nghị Sở 

Nội vụ tham mưu UBND tỉnh không cắt giảm biên chế ngành giáo dục và xem xét 

bổ sung biên chế ngành giáo dục huyện Đồng Phú để đảm bảo chất lượng dạy và 

học năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo”. 

 Trả lời: 

Vấn đề thiếu hụt biên chế viên chức nói chung và biên chế sự nghiệp Giáo 

dục và Đào tạo nói riêng là khó khăn chung của tỉnh, Sở Nội vụ đã nắm được tình 

trạng này và đã báo cáo với Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng thời, đã tham mưu 
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UBND tỉnh các văn bản sau: Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 21/05/2021 về số 

lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

năm 2022; Công văn số 2802/UBND-NC ngày 20/08/2021 về việc giải trình bổ 

sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 

2022 gửi Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị thẩm định, phê duyệt. 

Tuy nhiên, theo Công văn số 5936/BNV-TCBC ngày 25/11/2022, Bộ Nội 

vụ thẩm định giảm 10% tương đương 1.959 biên chế viên chức của tỉnh từ năm 

2022 đến năm 2025. Trong năm 2022, tỉnh giảm 300 biên chế viên chức (số 

lượng người làm việc) trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân 

sách Nhà nước so với năm 2021. 

Ngày 30/12/2021, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 3112/SNV-

CCVC&TCBM gửi các cơ quan, đơn vị triển khai văn bản của Bộ Nội vụ. Trong 

đó, để đảm bảo được lộ trình tinh giản biên chế của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị 

các cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án và lộ trình tự chủ tài chính đối với các đơn vị 

sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên trong năm 2022 và 

giai đoạn đến năm 2025 gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh, Bộ Nội vụ 

phê duyệt. Trên cơ sở tự chủ của các đơn vị sự nghiệp, Sở Nội vụ sẽ tham mưu 

UBND tỉnh cân đối biên chế viên chức giữa các đơn vị sự nghiệp công lập trên 

địa bàn tỉnh nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu bức thiết của sự nghiệp Giáo dục và 

Đào tạo. 

Đồng thời, để giải quyết tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên trên địa bàn 

tỉnh, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 3407/UBND-NC 

ngày 07/10/2021 đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và Sở Giáo dục và 

đào tạo, Trường Cao đẳng Bình Phước rà soát nhu cầu sử dụng biên chế viên 

chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Đến nay, Sở Nội vụ chưa nhận được Báo 

cáo của UBND huyện Đồng Phú. 

3. Nội dung thứ ba 

  Cử tri Nguyễn Văn Chiều - xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản: “Đề nghị 

tỉnh xem lại quy định, tiêu chuẩn về trình độ văn hoá đối với chức danh Đội 

trưởng của các ấp, sóc trên địa bàn huyện, vì theo quy định hiện nay, cá nhân 

đảm nhận các chức danh trên bắt buộc phải có bằng tốt nghiệp THCS là chưa 

phù hợp với tình hình thực tế”. 

 Trả lởi: 

Tại Điều 10, Điều 11 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của 

Bộ Nội vụ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn của Trưởng thôn và Tổ 

trưởng tổ dân phố như sau: 

Nhiệm vụ: 

a) Bảo đảm các hoạt động của thôn, tổ dân phố theo quy định tại Điều 5 và 

Điều 6 của Thông tư này;  

b) Triệu tập và chủ trì hội nghị thôn, tổ dân phố; 
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c) Triển khai thực hiện những nội dung do cộng đồng dân cư của thôn, tổ 

dân phố bàn và quyết định trực tiếp; tổ chức nhân dân trong thôn, tổ dân phố 

thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước và những nhiệm vụ do cấp trên giao. 

d) Vận động và tổ chức nhân dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; tổ chức 

xây dựng và thực hiện quy chế, quy ước, hương ước của thôn, tổ dân phố không 

trái với quy định của pháp luật; 

đ) Phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội 

của thôn, tổ dân phố, tổ chức nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào “Dân vận 

khéo” và các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội phát động; 

e) Tổ chức vận động nhân dân giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội; 

phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong thôn, tổ dân phố, không để xẩy 

ra mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân; báo cáo kịp thời với 

Uỷ ban nhân dân cấp xã những hành vi vi phạm pháp luật trong thôn, tổ dân 

phố; 

g) Tập hợp, phản ánh, đề nghị chính quyền cấp xã giải quyết những kiến 

nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong thôn, tổ dân phố; lập biên bản 

về những vấn đề đã được nhân dân của thôn, tổ dân phố bàn và quyết định trực 

tiếp, bàn và biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định; báo cáo kết quả cho 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã;  

h) Phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận và trưởng các tổ chức 

chính trị - xã hội của thôn, tổ dân phố trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 

chính trị - xã hội trong cộng đồng dân cư; đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức 

tự quản (nếu có) của thôn, tổ dân phố như: Tổ dân vận, Tổ hoà giải, Tổ quần 

chúng bảo vệ an ninh và trật tự, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ bảo vệ 

sản xuất và các tổ chức tự quản khác theo quy định của pháp luật; 

i) Hằng tháng báo cáo kết quả công tác với Uỷ ban nhân dân cấp xã; sáu 

tháng đầu năm và cuối năm phải báo cáo công tác trước hội nghị thôn, tổ dân phố. 

 Quyền hạn: 

a) Được ký hợp đồng về dịch vụ phục vụ sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng 

và công trình phúc lợi công cộng do thôn, tổ dân phố đầu tư đã được Hội nghị 

thôn, tổ dân phố thông qua; 

b) Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố giới thiệu Phó Trưởng thôn, Tổ phó 

tổ dân phố giúp việc; phân công nhiệm vụ và quy định quyền hạn giải quyết công 

việc của Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố; được cấp trên mời dự họp về các 

vấn đề liên quan; 

c) Thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên giao và các nhiệm vụ khác tại cộng 

đồng dân cư theo quy định của pháp luật.  

Tiêu chuẩn:  
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“Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó trưởng thôn, Tổ phó tổ dân 

phố phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, tổ dân 

phố; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khoẻ, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong 

công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín 

nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có 

kiến thức văn hoá, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức 

nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc 

cấp trên giao.” 

 Như vậy, căn cứ theo tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn, 

ấp, khu phố theo quy định trên, cộng với việc địa phương đang tập trung đẩy 

mạnh việc xây dựng nông thôn mới với hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu 

kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển 

nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; dân trí được nâng cao... thì 

yêu cầu về trình độ, năng lực được đặt ra với Trưởng thôn, ấp, khu khố ngày 

càng cao. Do đó, Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của 

UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn của chức danh Trưởng thôn, ấp, khu phố phải 

có trình độ văn hóa phổ thông từ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên là hoàn toàn 

phù hợp. 

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của Sở Nội vụ, đề 

nghị Thường trực HĐND, UBND huyện Đồng Phú, Hớn Quản trả lời cho cử 

tri được rõ và tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản quy định liên 

quan đến các nội dung trên để cử tri, cán bộ, công chức, viên chức biết, thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- P. CCVC&TCBM;  
- P.XDCQ-CTTN&CCHC; 
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
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