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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 05/6/2020  

về nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh Quy định chế độ trợ cấp hằng tháng đối với đảng viên đã được tặng 

Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh. 

 

Ngày 05/6/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND 

tỉnh đã chủ trì cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch để xem xét Công văn số 

911/STC-HCSN ngày 13/4/2020 của Sở Tài chính về sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 08/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định chế độ trợ cấp hằng 

tháng đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc 

Đảng bộ tỉnh. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Tổ 

chức Tỉnh uỷ, Văn phòng tỉnh ủy, Ban Kinh tế ngân sách (HĐND tỉnh) và lãnh 

đạo các sở, ban, ngành: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, 

Thanh tra tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.  

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo nội dung cuộc họp, ý kiến tham gia 

của các thành phần tham dự họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ 

trách UBND tỉnh kết luận như sau: 

Qua hơn 03 năm thực hiện chính sách về chế độ trợ cấp hằng tháng đối 

với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ 

tỉnh, có phát sinh một số bất cập, khó khăn do điều kiện, khả năng ngân sách 

tỉnh còn hạn hẹp, việc xem xét sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 

08/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cho phù hợp với thực tiễn và khả năng 

nguồn ngân sách tỉnh là cần thiết. Tuy nhiên việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 

trên cần phải dựa trên cơ sở mục đích ban hành chính sách, từ đó mới xác định 

được nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung là gì. 
 Giao Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của 

HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2020, theo hướng đổi mức trợ cấp tính theo hệ 

số lương tối thiểu sang tính theo số tuyệt đối./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở: TN&MT, KH&ĐT, TC, XD, TP;  

- Cục Thuế tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

 các Phòng: KT, TH-NC; 

- Lưu: VT, KT(LTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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