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BẢN TỔNG HỢP 

Ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi 

dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc  

của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam  

(Kèm theo Công văn số 452 /SNV-XDCQ&CTTN ngày 01 tháng 3 năm 2022 

của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam) 
  
 

Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 13/2019/TT-

BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, 

công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 

dân phố; Công văn số 600/UBND-TH ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc chuẩn bị các nội dung của UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh 

khoá X tại kỳ họp thứ Sáu (dự kiến tổ chức vào tháng 4/2022); trong đó, giao Sở 

Nội vụ nhiệm vụ xây dựng và tham mưu dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND 

tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi 

dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của 

thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.  

Nội dung dự thảo Nghị quyết nêu trên, Sở Nội vụ đã lấy ý kiến góp ý của 

các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố (Công văn số 

237/SNV-XDCQ&CTTN ngày 28/01/2022). Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ tổng hợp, tiếp thu vào dự thảo Nghị quyết 

như sau: 

1. Về bổ sung đối tượng được hưởng mức bồi dưỡng tại thôn, tổ dân 

phố: 

- Tất cả các đơn vị, địa phương đều thống nhất bổ sung “Phó Trưởng 

thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố được bố trí tại các thôn, tổ dân phố loại I trong 

trường hợp cần thiết” vào đối tượng áp dụng của Nghị quyết. 

- Riêng Sở Tư pháp đề nghị: “Không bổ sung khoản 4 Điều 2 như dự thảo 

mà nên sửa đổi khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND” theo hướng 

quy định chức danh Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố vào người trực 

tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố. 
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- UBND thành phố Tam Kỳ đề nghị sửa thành “Phó Trưởng thôn, Phó Tổ 

trưởng tổ dân phố được bố trí tại các thôn, tổ dân phố trong trường hợp cần 

thiết”. 

- UBND huyện Nam Trà My đề nghị bố trí thêm 01 Phó Trưởng thôn đối 

với địa bàn miền núi. 

Sở Nội vụ đã nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị và chỉnh sửa 

trong dự thảo Nghị quyết. 

2. Về mức bồi dưỡng đối với đối với người trực tiếp tham gia công việc 

ở thôn, tổ dân phố: 

- Tất cả các cơ quan, địa phương đều thống nhất tăng mức bồi dưỡng đối 

với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố so với quy định tại 

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND để đảm bảo nhu cầu tối thiểu cuộc sống của 

những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. 

- Về mức bồi dưỡng thêm, phần lớn các đơn vị đều thống nhất như dự 

thảo Nghị quyết là: Các chức danh quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 

hưởng mức bồi dưỡng hằng tháng bằng 450.000 đồng/người/tháng (tương 

đương 0,3 lần mức lương cơ sở). Riêng chức danh Phó bí thư chi bộ được bầu 

tại đại hội chi bộ chỉ áp dụng đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2022. Mức bồi dưỡng 

hằng tháng đối với Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố bằng 750.000 

đồng/người/tháng (tương đương 0,5 lần mức lương cơ sở).  

- Riêng Sở Tài chính đề nghị: Không quy định mức bồi dưỡng theo số 

tuyệt đối, mà quy định theo hệ số mức lương cơ sở, đồng thời tăng mức bồi 

dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố, cụ thể: Các 

chức danh quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết hưởng mức bồi dưỡng hằng 

tháng bằng 0,4 lần mức lương cơ sở/người/tháng; Phó Trưởng thôn, Phó Tổ 

trưởng tổ dân phố bằng 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng. 

- Sở Tư pháp đề nghị: Quy định mức bồi dưỡng đối với Phó Trưởng thôn, 

Phó Tổ trưởng tổ dân phố là 450.000 đồng/người/tháng nhằm đảm bảo sự công 

bằng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố còn lại. 

- UBND thị xã Điện Bàn đề nghị: Các chức danh quy định tại khoản 3 

Điều 2 Nghị quyết được hưởng mức bồi dưỡng hằng tháng bằng 500.000 

đồng/người/tháng. 

- UBND huyện Thăng Bình đề nghị: Tiếp tục áp dụng mức bồi dưỡng 

hằng tháng đối với chức danh Phó Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố kể từ sau 

nhiệm kỳ 2020 - 2022. 

 Sở Nội vụ đã nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị về tăng 

mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và 

đề xuất 02 Phương án để HĐND tỉnh xem xét, quyết định.  

3. Về mức phụ cấp kiêm nhiệm, bồi dưỡng kiêm nhiệm: 
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- Phần lớn các đơn vị thống nhất tăng mức phụ cấp kiêm nhiệm, bồi 

dưỡng kiêm nhiệm theo như nội dung dự thảo: Người kiêm nhiệm các chức 

danh quy định tạ Điều 2 Nghị quyết mà giảm được 01 người thì được hưởng 

70% mức phụ cấp hoặc mức bồi dưỡng của chức dnah kiêm nhiệm. Trường hợp 

kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức kiêm nhiệm. 

- Riêng Sở Tài chính đề nghị: Giữ nguyên mức phụ cấp kiêm nhiệm, bồi 

dưỡng kiêm nhiệm (50%) như quy định tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND. 

4.  Về căn cứ ban hành văn bản: 

- Sở Tư pháp đề nghị bổ sung: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 

năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020. 

- UBND thị xã Điện bàn đề nghị: Điều chỉnh căn cứ Nghị định số 

03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ thành Nghị định số 

72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính 

sách đối với Dân quân tự vệ. 

Sở Nội vụ nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị và chỉnh sửa 

trong dự thảo Nghị quyết. 

Trên đây là tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành liên quan và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 quy định mức 

phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở 

thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng 

kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam./. 
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