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V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước  

kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố 
 

 

                                             

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công 

văn số 2286/UBND-TH ngày 22 tháng 7 năm 2019 về việc giải quyết ý kiến, kiến 

nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố. Căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý được giao; Sở Nội vụ có nội dung trả lời những 

kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau:   

1. Trả lời nội dung kiến nghị của cử tri quận Bình Thủy:  

a) Nội dung kiến nghị: “Thành phố quan tâm, nghiên cứu ban hành quy 

định hỗ trợ phụ cấp đối với Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam và Hội 

Khuyến học phường, xã, thị trấn”.  

b) Trả lời:  

Căn cứ quy định pháp luật về Hội
1
, đối với Hội cấp xã, phường, thị trấn nếu 

đủ điều kiện công nhận hội đặc thù thì được Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện 

công nhận theo đúng quy định và lãnh đạo chuyên trách tại hội sẽ được hưởng chế 

độ thù lao được quy định tại Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 

2011 của Thủ tướng Chính phủ và cụ thể tại Công văn số 3714/UBND-VXNC 

ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện chế độ 

thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội. 

Đối với hội không có tính chất đặc thù: Căn cứ điều lệ hoạt động và kinh phí 

tự có của hội, các hội quy định cụ thể mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ 

hưu giữ các chức danh lãnh đạo chuyên trách hội trên cơ sở đảm bảo tương quan 

nội bộ, công khai, dân chủ, minh bạch và không vượt quá mức thù lao áp dụng cho 

các chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu có tính chất đặc thù cùng cấp.  

2. Trả lời nội dung kiến nghị của cử tri quận Ô Môn, huyện Phong Điền 

và huyện Cờ Đỏ 

a) Nội dung kiến nghị: “Thành phố quan tâm, xem xét điều chỉnh nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về chế độ, chính sách đối với lực lượng 

dân quân thường trực xã, thị trấn và quan tâm có chế độ hỗ trợ phù hợp cho lực 

                                                 
1
 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bồ sung một số điều của Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP; Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP; Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về hội có tính chất đặc thù; Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ 



lượng công an viên ở xã. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ chế độ bảo hiểm y tế và 

chế độ phụ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ, ban bảo vệ dân phố và nâng mức 

phụ cấp đối với khu vực trưởng quân sự cho tương xứng với nhiệm vụ được giao”.  

b) Trả lời:  

Vừa qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành 

phố tại Công văn số 426/HĐND-TT ngày 10 tháng 10 năm 2018 về việc cho ý kiến 

đối với Tờ trình số 117/TTr-UBND và Tờ trình 118/TTr-UBND ngày 01 tháng 10 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố; theo đó, Thường trực Hội đồng nhân 

dân thành phố thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng 

nghị quyết thay thế Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 

của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định chế độ, chính sách đối với lực 

lượng dân quân thường trực tại quận, huyện, phường, xã, thị trấn và Nghị quyết số 

08/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố 

về số lượng, mức phụ cấp lực lượng công an xã, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở 

phường, thị trấn, Tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực. Về thời gian trình Hội đồng 

nhân dân thành phố: chưa xem xét thông qua nghị quyết thay thế Nghị quyết số 

07/2012/NQ-HĐND và Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ở kỳ họp thường lệ 

cuối năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố cho đến khi có các văn bản quy 

định chế độ tiền lương mới theo tinh thần Công văn số 8476/VPCP-KTTH ngày 06 

tháng 9 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 27-

NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII (không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, 

chính sách tiền lương hiện hành).   

Tuy nhiên, trong thời gian chờ Trung ương ban hành các văn bản quy định 

chế độ tiền lương mới, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan có liên quan triển 

khai xây dựng dự thảo Nghị quyết, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành, 

địa phương, đối tượng chịu sự tác động. Trên cơ sở ý kiến góp ý, Sở Nội vụ đã 

hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết để gửi Sở Tư pháp thẩm định. Khi Chính phủ và 

các Bộ, ngành Trung ương ban hành các văn bản quy định về chế độ tiền lương 

mới; căn cứ theo đó, Sở Nội vụ sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội 

đồng nhân dân thành phố ban hành nghị quyết điều chỉnh chế độ, chính sách đối 

với các đối tượng nêu trên để phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.  

3. Trả lời nội dung kiến nghị của cử tri các quận Ninh Kiều, Cái Răng, 

Bình Thủy:  

a) Nội dung kiến nghị: “Đề nghị khi thành phố ban hành nghị quyết sửa đổi 

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân 

dân thành phố (sau đây gọi là Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND) cần xem xét đến 

tính ổn định, mức hỗ trợ mới không thấp hơn mức hỗ trợ đang được hưởng và phải 

đảm bảo tính hài hòa, công bằng giữa các đối tượng; điều chỉnh nâng mức phụ 

cấp đối với người làm công tác tổ chức – văn phòng đảng ủy cho phù hợp hơn; bổ 

sung thêm kinh phí hoạt động của các hội, đoàn thể ở những ấp, khu vực có địa 

bàn rộng, đông dân cư”.  

b) Trả lời:  



Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (sau đây viết là Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP của Chính phủ). Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan triển khai xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND; đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các Sở, ngành, 

Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn, các đối tượng chịu sự tác động 

và được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất về nội dung của dự thảo nghị quyết.  

Theo đó, dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở điều chỉnh mức phụ cấp đối 

với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu vực bằng với mức 

khoán quỹ phụ cấp của Chính phủ và có hỗ trợ thêm hệ số phụ cấp để đảm bảo 

bằng với mức phụ cấp đang hưởng của Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND.  

Đồng thời, theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Ngân sách nhà nước thì đối với việc quy định hỗ trợ thêm mức phụ cấp 

cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu vực cần phải xin ý kiến 

của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở Nội vụ đã 

trình Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 1743/UBND-NC ngày 03 tháng 6 

năm 2019 gửi các Bộ, ngành nêu trên để có ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết.  

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố 

ban hành thực hiện theo đúng quy định và phù hợp tình hình thực tiễn của địa 

phương.  

Đối với nội dung kiến nghị điều chỉnh nâng mức phụ cấp cho người làm 

công tác tổ chức – văn phòng đảng ủy, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Sở Tài chính và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh 

dự thảo nghị quyết nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình cân đối ngân sách của 

thành phố.   

4. Trả lời nội dung kiến nghị của cử tri quận Thốt Nốt: 

a) Nội dung kiến nghị: “Kiến nghị cho phép việc ghi tên của tổ chức tôn 

giáo trên các công trình, phần việc do tổ chức tôn giáo thực hiện”.  

b) Trả lời:  

Nhận định: Đây là nội dung của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo.  

Một là, phục vụ cho công tác vận động, giải thích:      

Giáo chủ PGHH dạy: 

Dòm xem kẻ khó tão tần 

Rộng tâm san sớt dắt lần với nhau 

Hay: 

Việc nhà quý bạn đã xong. 



Hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhơn. 

Người Hoà Hảo hay nói vui với nhau: “Lá lành đùm lá rách, mà lá rách đùm lá tả 

tơi.” Một câu nói vui vô thưởng vô phạt như vậy nhưng nồng đượm cái tâm nhân từ 

rộng rãi, phóng khoáng của người Hoà Hảo.  

Như lời dạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hoà Hảo: 

 "Làm hết tất cả các việc từ thiện, tránh tất cả các điều độc ác, quyết rửa tấm 

lòng cho trong sạch." 

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo làm từ thiện - xã hội vì cộng đồng. Tuân theo tôn 

chỉ hành đạo “Học phật tu nhân”, lấy hoạt động TT-XH làm đạo sự trọng tâm và 

phải biết cái lý vô ngã của người làm việc thiện: 

"Giúp đời đừng đợi trả ơn 

Miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng" 

Thực trạng các tôn giáo tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội và từ 

thiện xã hội rất đa dạng và ngày càng nhiều, đã có nhưng đóng góp nhất định cho 

thành phố.  

  Tuy nhiên, trong hoạt động từ thiện, ngoài những hoạt động mang tính thuần 

túy tôn giáo thì cũng có nhiều hoạt động lợi dụng hoạt động từ thiện xã hội để 

nhằm tuyên truyền đạo và vì mục đích ngoài từ thiện. Đã có trường hợp cho Tol lợp 

nhà thì sơn logo tôn giáo mình lên Tol, cho cây nước giá 1,2 triệu thì kèm theo bệ 

đá Granit 0,5 triệu để quảng bá tôn giáo,…. Hết sức phản cảm! 

Phật Giáo Hòa hảo thời gian qua làm rất hiệu quả và thuần túy từ thiện, đã 

được xã hội ghi nhận không cần phải chứng minh. Nếu các công trình treo bảng tôn 

giáo để ghi nhận tôn giáo làm công trình sẽ làm trắng đen lẫn lộn, làm ảnh hưởng 

đến nét trong sáng vốn có của việc làm từ thiện của Phật giáo Hòa Hảo. 

Hai là, Chủ trương của Đảng và nhà nước: Huy động nguồn lực xã hội, 

trong đó có nguồn lực tôn giáo vào hoạt động an sinh xã hội và từ thiện xã hội.  

Như vậy: Việc treo bảng để ghi nhận, động viên những đóng góp có giá trị 

là bình thường. Tuy nhiên trường hợp nào treo, treo như thế nào là việc của tổ chức 

quản lý hoạt động từ thiện kết hợp với ngành văn hóa để đảm bảo đúng các qui 

định của pháp luật và giáo luật. Nên có ý kiến của Giáo hội tôn giáo trước khi xem 

xét. 

Sở Nội vụ kính gửi nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị nêu trên đến Ủy ban 

nhân dân thành phố để trả lời cho các cử tri./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở Nội vụ;  

- Ban Tôn giáo;  

- Phòng TCBMBC&TCPCP;  

- Lưu: VT, XDCQ.MT 
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