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Phụ lục
Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bàn hành
Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trên cơ sở ý kiến góp ý của 03 cơ quan:Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh đối với dự thảo Quy
chế liên quan 09 nội dung, trong đó có 05 nội dung, Văn phòng tiếp thu bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Quy chế và 04 nội dung giữ
nguyên như dự thảo Quy chế cụ thể như sau
TT
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Ý kiến tham gia góp ý của các đơn vị

Ý kiến của tiếp thu, giải trình Văn phòng UBND tỉnh

Ghi
chú

I. Ý kiến của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (Công văn số 82/ĐĐBQH-VP
ngày 22.6.2020): Cơ bản thống nhất với nội dung và bố cục dự thảo Quyết
định. Đồng thời tham gia một số nội dung sau:
(1) Đối với khoản 1 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Đề
nghị bổ sung đối tượng là “đại biểu Quốc hội” vì theo quy định tại Điều 29 - Ý (1): Tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh dự thảo Quy chế
Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQ VN tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa
bàn tỉnh Kon Tum
về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội (sau đây gọi tắt là Nghị quyết
525) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương
MTTQVN ngày 27/9/2012 quy định thông qua các hoạt động tiếp xúc cử tri
nơi cư trú, nơi công tác, theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn; gặp
gỡ, tiếp xúc với cá nhân hoặc nhóm cử tri, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm
tập hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị
có thẩm quyền ở địa phương những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải
quyết của địa phương.
(2) Đối với khoản 1 Điều 4. Phân loại kiến nghị theo thẩm quyền giải
quyết: Đề nghị ngoài các cơ quan nhà nước đã quy định tại dự thảo đề nghị
bổ sung các đối tượng là “tổ chức, đơn vị ở địa phương có liên quan đến kiến
nghị của cử tri” theo quy định tại Điều 35 Nghị quyết 525;

- Ý (2) tại Điều 35 Nghị quyết 525 quy định: “ Trách
nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri của cơ quan, tổ chức,
đơn vị ở địa phương: Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn
của mình, cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương có trách
nhiệm nghiên cứu, giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri
liên quan đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình”
không thuộc nội dung quy định khoản 1 Điều 4 Quy chế.
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Lý do, tại khoản 1 Điều 4 quy định phân loại kiến nghị
theo thẩm quyền giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri 1, còn
trách nhiệm giải quyết kiến nghị quy định tại Chương III
“TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT TRẢ LỜI, BÁO CÁO
KẾT QUẢ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI” của dự
thảo quy chế. Do đó không thể bổ sung cập nhật quy định
trách nhiệm như ý kiến của Đoàn ĐBQH tỉnh vào dự thảo
tại khoản 1 Điều 4 Quy chế (nếu bổ sung sẽ chồng chéo),
Do đó, Văn phòng đề xuất giữ nguyên như dự thảo Quy
chế...
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(3) Đối với điểm c khoản 2 Điều 4. Phân loại theo kết quả giải quyết: Đề - Đối với Ý (3): Tại điểm c khoản 2 Điều 4 dự thảo Quy chế
nghị bổ sung thêm nội dung “thời hạn giải quyết” theo quy định tại khoản 2 quy định “Phân loại theo kết quả giải quyết” không quy
định “thời gian giải quyết”. Thời gian giải quyết quy định
Điều 36 Nghị quyết 525;
tại Điều 12 dự thảo Quy chế, do đó Văn phòng giữ nguyên
như dự thảo quy chế.
(4) Đối với khoản 1 Điều 13. Niêm yết công khai nội dung trả lời kiến nghị: - Đối với ý (4): Tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh dự thảo
Đề nghị thay cụm từ “Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh” thành “Ban thường trực Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh” để biết và tổ chức giám sát việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum
giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị quyết
525;
II. Ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (CV 50/HĐND-TH
ngay 17.6.2020):
- Thống nhất với dự thảo quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết
và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Đối với dự thảo Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri
trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Thường trực HĐND tỉnh tham gia 02 ý kiến sau:
(1) Tại Điều 3 đề nghị bổ sung, chỉnh sửa là: “Hội đồng nhân dân, Thường Tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh dự thảo Quy chế tiếp nhận,
trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh”. Sau khi bổ sung, đoạn này được giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh
viết như sau: “kết quả giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Kon Tum
Ban của HĐND tỉnh đã được tổng hợp, gửi đến…”.
(2) Cuối điểm d của Điều 4, đề nghị thay từ “không” bằng từ “chưa”. Sau
khi thay từ, đoạn này được viết là: “…các bộ, ngành Trung ương, chưa thể

Gồm kiến nghị thuộc thẩm quyền các cơ quan trung ương, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh, thẩm quyền giải quyết kiến nghị thuộc các sở, ngành đơn vị thuộc tỉnh và thẩm
quyền giải quyết UBND các huyện, thành phố”
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xác định được thời gian giải quyết”.
III. Ủy ban MTTQVN tỉnh Kon Tum (Công văn số 462/MTTQ-BTT ngày - Ý kiến (1): Đối với việc đề nghị bổ sung thêm về “Tránh
15/6/2020):
nhiệm của văn phòng UBND tỉnh” tại Khoản 1 Điều 1 và
khoản 2 Điều 1:
(1) Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
- Tại khoản 1 Điều 1:
+ Đề nghị bổ sung thêm về “trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh”... vì tại
Điều 5 và Điều 8 trong dự thảo Quy chế đã quy định cụ thể trách nhiệm của
Văn phòng UBND tỉnh (tiếp nhận, phân loại kiến nghị do cơ quan có thẩm
quyền chuyển đến thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh).
Vậy đề nghị bổ sung thêm về “trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh” để
thực hiện tốt trách nhiệm theo quy định.

+ Khoản 1 Điều 1. “Quy chế này quy định trách nhiệm của
các sở, ban ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác phối
hợp, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến,
kiến nghị của cử tri do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh,
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ... tỉnh và các cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp chuyển đến hoặc khi
được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu”,

+ Tại khoản 2 Điều 1: Đề nghị bổ sung thêm về “trách nhiệm của Văn phòng
+ Khoản 2 Điều 1 “Quy chế này áp dụng đối với các sở,
UBND tỉnh... như phân tích tại khoản 1 Điều 1 Quy chế này.
ban ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá
nhân khác có liên quan (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn
vị) trong việc phối hợp, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết
và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri:,
Như vậy tại Khoản 1 Điều 1 và khoản 2 Điều 1: Trong đó
có cụm từ “các sở, ban ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân
dân tỉnh” đã bao gồm Văn phòng UBND tỉnh do đó không
nhất thiết phải ghi cụ thể “Văn phòng UBND tỉnh” như góp
ý của Ủy ban MTTQVN tỉnh. Do đó, Văn phòng giữ
nguyên như dự thảo Quy chế.
+ Đề nghị bỏ “Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh”: Tiếp
+ Đề nghị bỏ “Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh” không thuộc phạm vi
thu, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo.
điều chỉnh và đối tượng áp dụng của quy chế này... Tổ đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh chỉ phối hợp tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi về
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
xem xét, chuyển đến UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh.
(2) Điều 3. Giải thích: Đề nghị bỏ “Tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh” - Ý 2: Tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo.
không thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của quy chế này... như
phân tích tại khoản 1, Điều 1 của Quy chế này.
- Ý 3: Tại Điều 15. Điều khoản thi hành của Quy chế quy
(3) Điều 15. Điều khoản thi hành
định “.... Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Quy
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Để thực hiện tốt quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri chế, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh
cần phải sửa đổi, bổ sung thì các sở, ban ngành, đơn vị, Ủy
trên địa bàn tỉnh đề nghị bổ sung thêm 1 khoản của Điều 15 như sau:
ban nhân dân các huyện, thành phố phản ánh kịp thời bằng
“Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ văn bản về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp,
chức cá nhân có liên quan triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế; hằng năm báo cáo và đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem
chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh về kết xét, quyết định”. Nội dung quy định này tương tự như góp
quả triển khai thực hiện quy chế”
ý kiến của Ủy ban MTTQVN tỉnh, do đó Văn phòng
không bổ sung nội dung góp ý của đơn vị.
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