
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TINH  QUANG TR! Dc 1p  - Tir do - Hnh phñc  

Sc: 426 /TTr-UBND Quang Tn, ngày.A4 tháng 8 nám 2021 

TO TRINH 
D ngh ban hank Nghj quyt sfra di, bô sung mt s diu cüa 

Nghj quyt s6 33/2018/NQ-HDND ngày 08 tháng 12 nám 2018 quy dlnh 
ch bi dtrng di vói nguôi lam nhim vy tiêp cong dan, xir l don 

khiu ni, tI cáo, kin ngh, phãn ánh trên dla  bàn finh Quãng Tr! 

KInh gtri: Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj 

Thrc hin quy djnh cüa Lut Ban hãnh van ban quy phm pháp 1ut ngày 
22/6/2015 (süa dôi, bô sung nàm 2020), Nghj djnh so 34/2016/ND-CP ngày 
14/5/2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành 
Lut Ban hành vAn bàn quy phm pháp 1ut, Nghj djnh so 1 54/2020/ND-CP 
ngày 3 1/12/2020 cña ChInh phü süa dôi, bô sung mOt  so diéu cüa Nghj djnh so 
34/2016/ND-CP ngày 14/5/2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu và 
bin pháp thi hành Lut Ban hAnh vAn bàn quy phm pháp 1ut, Uy ban nhân 
dan tinh trInh Hi dông nhân dan tinh dir thâo Nghj quyêt süa dôi, bô sung mt 
so diêu cüa Nghj quyêt so 33/2018/NQ-HDND ngày 08 tháng 12 nAm 2018 quy 
dnh chê d bôi duàng dôi vói ngi.r?i lam nhim vi;i tiêp cong dan, x1r 1' don 
khiêu ni, to cáo, kiên nghj, phán ánh trên dja bàn tinh Quáng Trj, ci;i the nhu 
sau: 

I. SIJ' CAN THIET BAN HANH VAN BAN 
Theo quy djnh tai  Diêu 3 ThOn tu so 320/2016/TF-BTC ngày 

14/12/20 16 cüa Bô Tài chInh quy djnh chê d bôi di.rOng dôi vOi ngLthi lam 
nhim vi;i tiêp cOng dan, xir 1 don khiêu ni, to cáo, kiên nghj, phàn ánh quy 
dlnh nguyen tAc áp di;rng nhu sau: 

"1. Ché d3 bói du'5'ng dirqc tInh theo ngày lam vic theo quy djnh dói vài 
can bó, cong chz-c lam nhim vy tiep cong dan, th lj don khiêu ngi, tO cáo tgi 
Try sà tiêp cOng dan hoc dia  diem tiêp cOng dan quy djnh tgi khoán 1 Diêu 21 
Nghj djnh so 64/2014/ND- ('P. 

2. Chê dç5 bOi dt5ng du'Q'c tInh theo ngày lam vic thtc té dOi vâi các dói 
tucrng khác quy djnh tgi khoán 2, khoán 3 và khoán 4 Diêu 21 Nghj dinh sO 
64/2 01 4/ND-CP. 

Tru'àng hcrp các dO'i tu'c/ng nay khi tharn gia tiê'p cOng dan th lj don khiê'u 
nai, tO cáo, kiên nghj, phán ánh tgi try sO' tiêp cOng dan hoc dja diem tiêp cOng 
dan tut 50% th&i gian tiêu chuán cia ngày lam vic trO' len thI &tçrc htthng toàn 
b5 m&c chi bOi dirtng, nêu dithi 50% thai gian tiêu chuán cza ngày lam vic thI 
du'çrc hirO'ng 50% mi'rc chi bOi dung quy dnh tçii Thông lu' nay." 

Tuy nhiên, khoán 2 Diêu 1 Nghj quyêt so 33/2018/NQ-HDND ngày 
08/12/2018 cüa HDND tinh quy djnh chê d bôi di.rông dôi vi ngll&i lam nhim 
vi;i tip cong dan, xi:r 1 don khiêu ni, tO cáo, kiên nghj, phAn ánh trén dja bàn 
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tinh Quâng Trj quy djnh mirc chi bôi dirong cho các dôi tuqng lam nhim vi 
tiêp cong dan, xi:r 1' don khiêu nai,  tO cao, kiên nghj, phàn ánh dêu áp diving 
nguyen täc tInh theo ngày lam vic thirc té là chira phi hçip vói quy djnh ti 
Diêu 3 Thông tu so 320/2016/TT-BTC. 

VI vy, UBND tinh xây dirng dir tháo Nghj quyêt sira dôi, bô sung mt so 

diêu cüa Nghj quyêt so 33/2018/NQ-HDND ngày 08/12/2018 cüa HDND tinh 
Quáng Trj quy djnh ché do bôi dixâng dôi vâi ngithi lam nhim v tiêp cOng 
dan, 1 don khiêu ni, to cáo, kiên nghj, phãn ánh trên dja bàn tinh là can 
thiêt và CÔ co s& pháp 1. 

II. MIJC DICH, QUAN DIEM XJY DV'NG  D THAO NGH! 
QUYET 

1. Muc dIch xây dirng: 
Vic dê nghj ban hành Nghj quyêt sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj 

quyêt so 33/2018/NQ-HDND ngày 08/12/20 18 cüa HDND tinh nhäm phü hçp, 
thông nhât v&i các quy djnh cüa pháp 1ut hin hành. 

2. Quan dim chi dao xây dirng van ban: 
Vic xây dmg Nghj quyêt sra dOi, bô sung mt so diêu cCia Nghj quyêt sO 

33/2018/NQ-HDND ngày 08/12/2018 tuân thO các quy djnh, nguyen täc cüa 
Luat Ban hành van bàn quy phm pháp lu.t; các ni dung quy djnh ye dOi tixcYng 
áp d%lng, mirc chi bôi thrOng, nguyen tãc áp diing phci hçip vi các quy djnh cüa 
pháp lut hin hành vâ tInh hInh thirc tê ti dja phi.rong. 

III. QUA TRNH XAY DVNG  DI THAO NGH! QUVET 
UBND tinh giao Thanh tra tinh chü trI, phôi hçip Sâ Tãi chInh, các co 

quan, don vl lien quan tham mmi UBND tinh xây drng Dirtháo Nghj quyêt; 
Dâ tiên hành lay kiên cüa Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh, các 

S&, ban, ngãnh, don vj, dja phuong; dông th?i däng tãi dir thào Nghj quyêt trén 
Cong thông tin din tU cüa tinh, Cong thông tin din ti. cüa Thanh tra tinh theo 
quy djnh. Thanh tra tinh dà nhn &rçrc 14 kiên tham gia gop . Trén co si van 
bàn tham gia gop cüa CáC co quan, don vj, djaphucing, Thanh tra tinh dã tong 
hcp, hoàn chinh ni dung cüa Di,r thào Nghi quyêt gtiri Sâ Tu pháp thâm djnh; dâ 
tiêp thu, chinh süa ni dung theo kin thm djnh cüa Si Tii pháp (COng van sO 
276/BC-STP ngày 10/8/2021 cüa Sâ Tu pháp). 

IV. BO CIJC VA NQI DUNG CO BAN CUA D THAO NGH! 
QUYET 

Bô cçic cOa Du thão Nghj quyet sra dôi, bô sung mt sO diêu cüa Nghj 
quyêt sO 33/2018/NQ-FIDND ngày 08 tháng 12 näm 2018 quy djnh chê d bOi 
thrOng dOi vâi ngithi lam nhim vu tiêp cong dan, xü 1 don khiêu nai,  to cáo, 
kiên nghj, phán ánh trên dja ban tinh Quáng Trj, gOni Co 02 Diéu: 

A. A A . . A A Dieu 1. Stra drn, bo sung m9t so dieu cua Ngh quyet so 33/2018/N Q-
HOND ngày 08 tháng 12 näm 2018 quy dnh  ch d bi dtr&ng di vói nguOi 
lam nhiêm vu tip cong dan, xtr l don khiu ni, t cáo, kin nghj, phãn 
ánh trên da bàn tinh Quãng Trj. 

1. Bô sung khoán la vào sau khoàn 1 Diêu 1 nhi.r sau: 
"1 a. Nguyen tac áp diing 



VIII, KS'  h9p thr 4 xem xét, thông qua./., 

Noi nh?In: 
- Nhs trén; 
- Thix?mg trirc Hi dng nhân dan tinh; 
- Ban pháp chê - HDND tinh; 
- Các Sâ: Tu pháp, Tài chmnh; 
- Thanh tra tinh; 
- Liru: VT, NC. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

Vô Van Htrng 
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Thrc hin theo quy djnh tai  Diu 3 Thông tr s 320/2016/TT-BTC ngày 
14/12/2016 cUa B Tài chInh quy djnh ché d bôi dixô'ng dôi vâi ngu&i lam 
nhim vi tiêp cong dan, xr l dan khiêu nai,  to cáo, kiên nghj, phân ánh, cii the 
nhusau: 

a) Che dO bôi dng duc tInh theo ngay lam vic theo quy djnh (22 
ngày) dôi vôi can b, cong chüc quy djnh ti diem a khoân 1 Diêu nay; 

b) Ché do bôi duOng diicic tInh theo ngãy lam vic thirc tê dôi vôi các dôi 
tucYng khác quy djnh tai  diem b, diem c và diem d khoàn I Diêu nay. 

Tnthnghqp các îôî tuçmg nay khi tham gia tiêp cong dan xr iS' dan khiêu 
ni, tO cáo, kiên nghj, phãn anh tai  trii sO tiêp cong dan hoc dja diem tiêp Cong 
dan ti'r 50% thai gian tiêu chuân cUa ngáy lam vic trà len thI &rçlc hi.thng toàn 
b murc chi bOi duOng, nêu duói 50% thi gian tiêu chuân cüa ngày lam vic thI 
dxçic hithng 50% mic chi bOi du&ng quy djnh tai  Thông tii nay." 

2. Si'ra dôi tiêu dê cüa khoân 2, Diêu 1 nhis sau: 
"2. Mirc chi bôi duöng" 
Diu 2. Diu khoãn thi hành 
1. Giao Uy ban nhân dan tinh to chirc thijc hin Nghj quyet. 
2. Thung trrc Hi dOng nhân dan, các ban cüa Hi dông nhân dan, các to 

Di biêu HDND, Di biêu I-IDND tinh phôi hcip vi Mt trn To quôc Vit Nam 
tinh và các to chüc chInh trj xa hi giám sat thrc hin Nghj quyêt. 

3. Nghj quyêt nay ducc Hi dông nhân dan tinh Quãng Trj, Khóa VIII, 
K5' h9p thu 4 thông qua ngáy tháng nàm 2021 và có hiu hrc tü ngày 
tháng näm 2021. 

Trên day lá Th trInh dir thâo Nghj quyêt si:ra dôi, bô sung mt so diêu cüa 
Nghj quyêt so 33/2018/NQ-HDND ngày 08 tháng 12 nàm 2018 quy djnh chê d 
bôi diiông dôi v&i ngui lam nhim vij tiêp cOng dan, xr iS' dan khiêu ni, to 
cáo, kiên nghj, phán ánh trên dja ban tinh, UBND tinh trInh HDND tinh Khóa 



HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG  TR! Bc Ip - Ti.r do - Hinh phüc 

S& I2O21/NQ-HDND Quáng Tn, ngày tháng nàm 2021 

NGH! QUVET 
A A • Sira doi, bo sung mQt so dieu cua Ngh quyet so 33/20181NQ-HBND 

ngày 08 tháng 12 nàm 2018 quy dlnh  ch d bi duôrng d61 v&i ngirô'i 
Jam nhim viii tip cong dan, xfr I don khiu nii, t cáo, kin ngh, 

phãn ánh trên dja bàn tinh Quãng Tr! 

HO! BONG NHAN DAN T!NH QUANG TR! 
KHOA VIII- KY HQP THU 4 

Can ci Luç2t T chüc chInh quyê'n dja phzto'ng ngày 19/6/2015, 
Can cz Luçit tha dói, ho sung mç5t sO diêu cza Lut TO chic Ciiinh phz và 

Lu42t TO chü'c chInh quyên dja phu'ong ngày 22/11/2019; 
Can c& Luçt Ngán sách nhà nzthc ngày 25/6/2015, 
Can c&Lut Tiép cOng dan ngày 25/11/2013, 
CànthNghi d/nh sO 64/2014/ND-CF ngày 26/6/2014 cüa CiiInhphñ quy 

djnh chi tiêt thi hành mç5t sO diêu cia Lut Tiêp cOng dan; 
Gán c& Thông tu' sO 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 cia Bç3 Tài chInh 

quydjnh ché dç5 bOi du'6ng dOi vO'i ngu'&i lam nhim v tiép cOng dan, xii' lj do'n 
khiêu ngi, to cáo, kiên nghj, phán ánh, 

Xét Ta trInh sO /TTr- UBND ngày / / 2021 cia Uy ban nhán dan 
tinh Quáng Trj ye dr tháo Nghj quyêt tha dOi, bO sung mç5t sO dieu cüa Nghj 
quyêt so 33/2018/NQ-HDND, Báo cáo thám tra cza Ban Pháp chê, H5i dOng 
nhán dan tinh và j kiên thOo lun cia Dgi biêu H5i dOng nhán dan tinh tgi /cj' 
hçp. 

QUYET NGH!: 
Biu 1. Sfra di, b sung mt s diu cüa Nghj quyt s 33/2018/NQ-

HBND ngày 08 tháng 12 näm 2018 quy djnh ch d bi du*ng di v&i ngtrô'i 
lam nhim vti tiêp cOng dan, xi' I don khiu ni, t cáo, kin ngh, phãn 
ánh trên dta  bàn tinh Quãng TrI 

1. Bô sung khoán la vào sau khoãn 1 Diêu 1 nhu sau: 
"1 a. Nguyen täc áp diing 
Thirc hin theo quy djnh tai  Diêu 3 Thông tii so 320/2016/TT-BTC ngày 

14/12/20 16 cüa Bô Tài chInh quy dlnh  ché d bôi dng dôi vOi ngiiii lam 
nhim vil tiêp cong dan, xr 1 don khiêu nai,  to cáo, kiên nghj, phân ánh, cij the 
nhusau: 

a) Chê d bôi drô'ng duçc tInh theo ngày lam vic theo quy djnh dôi vâi 
can b, cong chrc quy djnh t?i  dim a khoãn 1 Diêu nay; 

b) Chê d bôi dung dt.rçc tInh theo ngày lam vic thirc tê dôi vi các dôi 
tixqng khác quy djnh ti diem b, diem c và diem d khoân 1 Diêu nay. 
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Truôrnghçip các di tuçing nay khi tham gia tiêp cong dan xcr 1 dan khiêu 
ni, to cáo, kiên nghi, phãn anh tai tr so tiêp cong dan hoc da diem tiêp cong 
dan tü 50%  thOi gian tiêu chuân cüa ngày lam vic trO len thI dirçic hx&ng toàn 
b mirc chi bôi dixOng, nêu diith 50% th&i gian tiêu chuân cüa ngày lam vic thI 
diicic hithng 50% mi'rc chi bôi throng quy djnh ti Thông Ur nay." 

2. Sira dôi tiêu dê cüa khoàn 2 Diêu 1 nlur sau: 
"2. Mirc chi bi duäng" 
Diu 2. Diu khoãn thi hãnh 
1. Giao Uy ban nhân dan tinh to chi:rc thirc hin Nghj quyêt. 
2. ThirOng trirc Hi dông nhân dan, các Ban cüa Hi dông nhân dan, các 

tO Di biêu HDND, Dai  biêu HDND tinh phOi hçp vOi Mt trn To quôc Vit 
Nam tinh và các to chrc chInh trj xa hi giám sat thrc hin Nghj quyêt. 

3. Nghj quyêt nay duçrc Hi dông nhân dan tinh Quáng Trj, Khóa VIII, 
K' h9p thtr 4 thông qua ngày tháng nàm 2021 và Co hiu hrc tü ngày 
tháng... nãm2021. 

Noi u/ian: 
- Uy ban Thtx&ng vv Quôc hi; 
- Cic Kiém tra vAn bàn - B Tu pháp; 
- V pháp ché - B Tài chInh; 
- Ththng trcTU, HDND, UBND, UBMTTQVN tinh; 
- Doàn Dai biêu QuOc hôi tinh; 
- Vin KSND, TAND tinh; 
- BCHQS, BCHBDBP, Cong an Hal quan tinh; 
- Các sâ, ban nganh cap tinh; 
-TTHDND, UBNDcâp huyn; 
- Cong Thông tin din tfr tinh, Cong báo tinh; 
- Di biêu HDND tinh; 
- Ltru: VT HDND tinh, Ban PC. 

CHU TICH 

Nguyn Bang Quang 
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