
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-THNC Lạng Sơn, ngày        tháng  8  năm 2020 

V/v xác định phụ cấp khu vực 

 tại các xã, thị trấn mới hình thành 

sau sắp xếp theo Nghị quyết 

số 818/NQ-UBTVQH14 

 

 

 

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình,  

  Văn Lãng, Tràng Định, Chi Lăng,  

  Hữu Lũng, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

Căn cứ Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ 

cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 2995/BNV-TL 

ngày 17/6/2020 của Bộ Nội vụ về phụ cấp khu vực. 

Để thống nhất thực hiện phụ cấp khu vực tại các xã, thị trấn mới hình thành 

sau sắp xếp theo Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 

tỉnh Lạng Sơn; kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, phát sinh của cấp 

chính quyền cơ sở; ổn định đời sống sản xuất của Nhân dân. Trong thời gian 

chưa có văn bản quy định của cấp có thẩm quyền, UBND tỉnh yêu cầu các sở, 

ban, ngành tỉnh, UBND các huyện thực hiện như sau: 

1. Thực hiện phụ cấp khu vực tại các xã, thị trấn mới hình thành sau sắp 

xếp theo nguyên tắc: các đối tượng tiếp tục được hưởng phụ cấp khu vực theo 

quy định đối với các xã, thị trấn trước khi sắp xếp. 

Thời gian áp dụng đến hết ngày 31/12/2021, sau đó sẽ thực hiện theo 

quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

 (Chi tiết theo phụ lục kèm theo). 

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

thực hiện quy trình xác định lại phụ cấp khu vực tại các xã, thị trấn mới hình 

thành sau sắp xếp, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định trong năm 2020. 

3. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện khẩn trương triển khai thực 

hiện nhiệm vụ đã được giao tại Công văn số 696/UBND-THNC ngày 

25/6/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại các 
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xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp theo Nghị quyết số 818/NQ-

UBTVQH14. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện liên quan 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng: THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, (HXĐ) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                  Hồ Tiến Thiệu 
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