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Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung 
Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh 

quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người 
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người 
hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Qua xem xét Tờ trình số 5885/TTr-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh 
đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 
03/10/2019 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp 
kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ 
thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND), Ban Pháp chế báo 
cáo HĐND tỉnh như sau: 

Trên cơ sở tiếp thu các kiến nghị của các địa phương qua khảo sát thực 
tế của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa IX, ý kiến cử tri, người hoạt động không 
chuyên trách (NHĐKCT) cấp xã, nhằm khắc phục một số bất cập về mức phụ 
cấp đối với NHĐKCT cấp xã quy định tại Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND, 
tạo sự phù hợp về mức phụ cấp giữa NHĐKCT cấp xã với NHĐKCT ở thôn 
được khoán quỹ phụ cấp 5,0 (quy định tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND 
ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh). Tại kỳ họp này, UBND tỉnh đề nghị HĐND 
tỉnh nâng mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đối với NHĐKCT cấp xã từ 0,5 mức 
lương cơ sở/người/tháng lên 0,9 mức lương cơ sở/người/tháng đối với Phó Chỉ 
huy trưởng Quân sự xã; từ 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng lên 0,7 mức lương 
cơ sở/người/tháng đối với các chức danh còn lại (kinh phí tăng thêm 
16.737.468.000 đồng) là cần thiết, phù hợp thực tiễn và khả năng đảm bảo 
nguồn lực nhằm động viên, ghi nhận những đóng góp của NHĐKCT cấp xã đối 
với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó giúp NHĐKCT an 
tâm làm việc, tạo nguồn cán bộ kế cận trong tương lai.

Ban Pháp chế thống nhất nội dung UBND tỉnh trình, đề nghị HĐND tỉnh 
xem xét thông qua. Ngoài ra, Ban có ý kiến sau: 

Hiện nay, có trường hợp một NHĐKCT kiêm nhiệm nhiều chức danh cả ở 
cấp xã và ở thôn, tổ dân phố, nhưng theo quy định hiện hành chỉ được hưởng 
một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất. Do vậy, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 
cơ quan chuyên môn rà soát, tổng hợp trình HĐND tỉnh xem xét cho chủ trương 
có mức hỗ trợ, bồi dưỡng phù hợp để động viên, ghi nhận sự đóng góp của 
NHĐKCT cấp xã. 
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Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về Tờ trình đề nghị sửa 

đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của 
HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm 
đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc 
đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- CPVP, Phòng CTHĐ;
- Lưu VT, CV.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

  [daky]
          Hà Đức Tiến
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