
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAṆG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-UBND 

 

Lạng Sơn, ngày           tháng  02  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thông qua chính sách trong đề nghị 

xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 42/TTr-SNV ngày 22/       

01/2020; trên cơ sở ý kiến của thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thống nhất thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau: 

1. Tên chính sách: Quy định về chức danh, số lươṇg, mức phụ cấp, phụ cấp 

kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xa ̃và mức 

phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của 

thôn, tổ dân phố trên điạ bàn tỉnh Laṇg Sơn 

2. Nội dung của chính sách: 

2.1. Về các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 

Mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối đa 12 chức danh, gồm: 

a) Văn phòng Đảng uỷ; 

b) Phó Chủ tịch Uỷ ban Măṭ trâṇ tổ quốc Việt Nam; 

c) Chủ tic̣h Hôị chữ thâp̣ đỏ; 

d) Chủ tic̣h Hôị Người cao tuổi; 

đ) Phó Chủ tic̣h Hôị cưụ chiến binh; 

e) Phó Chủ tic̣h Hôị Nông dân; 

g) Phó Chủ tic̣h Hôị liên hiêp̣ phu ̣nữ; 

h) Phó Bí thư Đoàn thanh niên côṇg sản Hồ Chí Minh; 

i) Phó Trưởng công an (đối với xa ̃chưa bố trí Công an chính quy); 
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k) Phó Chỉ huy trưởng quân sư;̣ 

l) Khuyến nông viên; 

m) Nhân viên thú y. 

2.2. Số lượng người bố trí  

Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo 

phân loại đơn vị hành chính cấp của từng xa,̃ phường, thi ̣trấn, cu ̣thể: 

a) Cấp xa ̃loại I:  Bố trí không quá 14 người;  

b) Cấp xa ̃loại II:  Bố trí không quá 12 người;  

c) Cấp xa ̃loại III:  Bố trí không quá 10 người.  

2.3. Bố trí các chức danh 

a) Cấp xã loại I: Ngoài các chức danh theo khoản 1 Điều này, đươc̣ bố trí 

thêm 02 người cho các chức danh: Phó Trưởng công an; Phó Chỉ huy trưởng 

quân sư;̣ 

b) Cấp xã loại II: Đươc̣ bố trí không quá 12 người theo các chức danh quy 

điṇh tại khoản 1 Điều này; 

c) Cấp xa ̃ loaị III: Đươc̣ bố trí không quá 10 người. Căn cứ vào tình hình 

thực tế tại địa phương, cấp có thẩm quyền bố trí những người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã trong số các chức danh theo quy điṇh taị khoản 1 Điều 

này nhưng tổng số không quá số lượng quy định; 

d) Đối với các xã đa ̃bố trí Công an chính quy đảm nhâṇ Phó trưởng công 

an xa ̃se ̃không bố trí chức danh không chuyên trách Phó trưởng công an xã và 

số lượng người giảm tương ứng; 

đ) Đối với phường, thị trấn không có tổ chức Hội Nông dân thì số lượng  

người giảm tương ứng; 

e) Chức danh Khuyến nông viên chỉ thực hiêṇ bố trí đối với cấp xa ̃có hoaṭ 

động, các dự án về tư vấn, hướng dâñ, hỗ trợ cải tiến, hợp lý hoá sản xuất, hạ giá 

thành sản phẩm của tổ chức kinh tế tập thể và tư nhân trong lĩnh vực nông, lâm, 

ngư nghiêp̣ và phát triển nông thôn; 

g) Chức danh Nhân viên thú y chỉ thực hiện bố trí đối với cấp xa ̃có hoaṭ 

đôṇg phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật, sản phẩm động vật. 

2.4. Mức phụ cấp của từng chức danh người hoaṭ đôṇg không chuyên trách 

ở cấp xa ̃ 

Mức phu ̣cấp của từng chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xa ̃

(chưa bao gồm bảo hiểm xã hội 14% và bảo hiểm y tế 3%) theo quyết định phân 

loaị đơn vị hành chính cấp xã, mức phu ̣ cấp cu ̣ thể của từng chức danh phân 

theo loaị xa ̃như sau: 
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STT Tên chức danh 
Cấp xã 

loại I 

Cấp xã 

loại II 

Cấp xã 

loại III 

1 Văn phòng Đảng uỷ 1,10 1,00 1,00 

2 
Phó Chủ tịch Uỷ ban Măṭ trâṇ tổ quốc 

Việt Nam 
1,10 1,00 0,80 

3 Chủ tic̣h Hội chữ thâp̣ đỏ 0,90 0,80 0,80 

4 Chủ tic̣h Hội Người cao tuổi 0,90 0,80 0,80 

5 Phó Chủ tic̣h Hội cưụ chiến binh 0,90 0,80 0,80 

6 Phó Chủ tic̣h Hôị Nông dân 0,90 0,80 0,80 

7 Phó Chủ tic̣h Hội liên hiệp phu ̣nữ 0,90 0,80 0,80 

8 
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên côṇg sản 

Hồ Chí Minh 
0,90 0,80 0,80 

9 Phó Trưởng công an 1,00 1,00 1,00 

10 Phó Chỉ huy trưởng quân sư ̣ 1,00 1,00 1,00 

11 Nhân viên khuyến nông 1,00 1,00 1,00 

12 Nhân viên thú y 1,00 1,00 0,90 

2.5. Mức phu ̣cấp kiêm nhiêṃ chức danh 

a) Cán bô,̣ công chức cấp xã, người hoaṭ động không chuyên trách cấp xa ̃

được cấp có thẩm quyền quyết điṇh bố trí kiêm nhiệm các chức danh không 

chuyên trách cấp xa ̃đươc̣ hưởng 50% mức phu ̣cấp của chức danh kiêm nhiêṃ 

(không bao gồm bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế); 

b) Trong trường hơp̣ kiêm nhiêṃ nhiều chức danh, chỉ đươc̣ hưởng môṭ 

mức phụ cấp kiêm nhiêṃ cao nhất; 

c) Khuyến khích bố trí kiêm nhiêṃ chức danh để giảm số người hoaṭ đôṇg 

không chuyên trách ở cấp xa;̃ 

2.6. Mức khoán kinh phí hoaṭ đôṇg cho các tổ chức chính trị - xã hội theo 

phân loaị đơn vi ̣hành chính cấp xa ̃
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TT Tổ chức Chính tri ̣ - xã hôị 

Mức khoán /năm 

(theo hê ̣số lương cơ sở) 

Loaị I Loaị II Loaị III 

  Côṇg  44,00 34,00 27,00 

1 Uỷ ban măṭ trận tổ quốc Việt Nam 10,00 8,00 6,00 

2 Hôị cưụ chiến binh 8,00 6,00 5,00 

3 Hôị Nông dân 8,00 6,00 5,00 

4 Hôị liên hiêp̣ phu ̣nữ 8,00 6,00 5,00 

5 Đoàn thanh niên côṇg sản Hồ Chí Minh 10,00 8,00 6,00 

2.7. Số lươṇg, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ 

dân phố 

a) Mỗi thôn, tổ dân trí bố trí không quá 03 người cho các chức danh không 

chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, gồm các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng 

thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. 

b) Mức phu ̣cấp của các chức danh 

Mức phụ cấp của từng chức danh hoaṭ đôṇg không chuyên trách đươc̣ quy 

điṇh theo đăc̣ thù của từng thôn, tổ dân phố, cu ̣thể: 

TT Tên chức danh 
Thôn có từ 350 hộ gia 

điǹh trở lên, thôn thuôc̣ 

xã troṇg điểm, biên giới 

Thôn, tổ dân 

phố còn laị 

  Côṇg 3,3 3,0 

1 Bí thư chi bô ̣ 1,3 1,2 

2 Trưởng thôn, tổ dân phố 1,3 1,2 

3 Trưởng ban công tác măṭ trâṇ 0,7 0,6 

c) Mức phu  ̣cấp kiêm nhiêṃ 

Người hoaṭ động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đươc̣ phân 

công, bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách khác đươc̣ hưởng 

50% mức phu  ̣cấp của chức danh kiêm nhiêṃ. Trong trường hợp kiêm nhiêṃ 

nhiều chức danh, chỉ đươc̣ hưởng môṭ mức phu ̣ cấp kiêm nhiêṃ cao nhất. 

Khuyến khích bố trí kiêm nhiêṃ để nâng cao vai trò, trách nhiêṃ của các chức 

danh, giảm số lượng người hoaṭ đôṇg không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. 

2.8. Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ  dân 

phố 
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a) Người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố mà không 

thuộc các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân, khi tham gia vào các 

hoạt động theo kế hoạch, chương trình hoạt động của thôn, tổ dân phố, của 

cấp xã đươc̣ hưởng mức bồi dưỡng 150.000 đồng/người/ngày. 

b) Thời gian tham gia các hoaṭ đôṇg trên 04 tiếng tính 01 ngày, từ 04 

tiếng trở xuống tính ½ ngày. 

c) Căn cứ vào nguồn kinh phí từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể 

và các nguồn quỹ khác (nếu có) thực hiện việc chi trả bồi dưỡng cho người trực 

tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố theo quy định. 

2.9. Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho thôn, tổ dân phố 

a) Thôn có từ 350 hô ̣gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức 

tạp về an ninh, trật tự; thôn thuộc xã biên giới: 4.000.000 đồng/năm; 

b) Thôn, tổ dân phố còn laị: 3.500.000 đồng/năm. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Do ngân sách trung ương và ngân sách địa 

phương bảo đảm theo quy định. 

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tư pháp 

- PCVP UBND tỉnh; 

các phòng: TH, NC, TT THCB; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TIC̣H 

  

 

 

 

 

 

Phaṃ Ngọc Thưởng 
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