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Số:  1599/BC-SNV 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

     Quảng Nam, ngày 30 tháng 7 năm 2021 

 
 

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi điểm b  

khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá IX 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 đối với người hoạt động  

không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn 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 

4763/UBND-TH ngày 28/7/2021 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 3 (dự kiến 

tổ chức vào tháng 9/2021); theo đó, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xây dựng “dự 

thảo Nghị quyết về việc sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-

HĐND ngày 03/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá IX quy 

định số lượng, chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã; chế độ h  trợ đối với người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” để trình tại kỳ họp thứ 

3 HĐND tỉnh khoá X xem xét thông qua. 

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

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

1333/SNV-XDCQ&CTTN ngày 29/6/2021). 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 mức hỗ trợ thêm từ ngân sách đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã: 

- Tất cả các cơ quan, địa phương đều thống nhất tăng mức hỗ trợ thêm từ ngân 

sách tỉnh quy định tại Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của 

HĐND tỉnh khoá IX đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã để đảm 

bảo nhu cầu tối thiểu cuộc sống của những người hoạt động không chuyên trách ở 

cơ sở… 

- Về mức phụ cấp thêm các huyện đều thống nhất như dự thảo Nghị quyết là: 

“Ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm hệ số 0,7 mức lương cơ sở/người/tháng đối với Phó 

Chỉ huy Trưởng Quân sự xã; các chức danh còn lại được hỗ trợ thêm 0,5 mức lương 

cơ sở/người/tháng (trừ Phó Trưởng Công an xã vì đã bố trí Công an chính quy)”.  



- Riêng UBND thị xã Điện Bàn thì đề nghị “Ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm hệ số 

0,7 mức lương cơ sở/người/tháng đối với tất cả các chức danh không chuyên trách ở 

cấp xã (trừ Phó Trưởng Công an xã vì đã bố trí Công an chính quy)” 

- UBND huyện Thăng Bình thì đề nghị “Ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm hệ số 0,9 

mức lương cơ sở/người/tháng đối với Phó Chỉ huy Trưởng Quân sự xã; các chức 

danh còn lại được hỗ trợ thêm 0,7 mức lương cơ sở/người/tháng (trừ Phó Trưởng 

Công an xã vì đã bố trí Công an chính quy)” 

- Đối với UBND thành phố Hội An thì đề nghị “Ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm hệ 

số 1,0 mức lương cơ sở/người/tháng đối với Phó Chỉ huy Trưởng Quân sự xã; các 

chức danh còn lại được hỗ trợ thêm 0,7 mức lương cơ sở/người/tháng (trừ Phó 

Trưởng Công an xã vì đã bố trí Công an chính quy)” 

Sở Nội vụ (cơ quan chủ trì soạn thảo) đã nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý, đề 

xuất của UBND các huyện và đề xuất 2 Phương án hỗ trợ thêm để HĐND tỉnh xem 

xét, quyết định.  

2. Về tên gọi dự thảo Nghị quyết, Sở Tư pháp đề nghị cơ quan soạn thảo viết lại 

như sau: “Sửa đổi, bổ sung điều 2 của Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 

03/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá IX 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 h  trợ đối với người hoạt động không chuyên trách 

cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”  

3. Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, Sở Tư pháp đề nghị viết lại bố cục 

theo hướng dẫn của Sở Tư pháp… 

Sở Nội vụ (cơ quan chủ trì soạn thảo) tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Tư pháp đã 

bổ sung hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị quyết theo đề nghị của Sở Tư pháp.  

Trên đây là Báo cáo 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 về việc sửa đổi điểm b 

khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá IX 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 

đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam./. 
 

Nơi nhận:                                                                       
- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, XDCQ&CTTN. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 

Trần Thị Kim Hoa 
 



BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN UBND TỈNH 
 

Về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh; dự thảo Nghị quyết của HĐND  

tỉnh sửa đổi, bổ sung điều 2 của Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND  

ngày 03/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 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 
(Kèm theo Tờ trình số 1862/TTr-SNV ngày 27/8/2021  

của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam) 
 

TT 
Thành viên UBND 

tỉnh 

Biểu quyết 

Ý kiến góp ý 
Đồng ý 

thông 

qua 

Chỉnh sửa 

và  đồng 

ý thông 

qua 

Chưa 

phản hồi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Lê Trí Thanh x    

2 Nguyễn Hồng Quang x    

3 Trần Văn Tân x    

4  Trần Anh Tuấn x    

5 Hồ Quang Bửu x    

6 Nguyễn Đức Dũng x    

7 Lê Trung Thành x    

8 Phạm Viết Tích x    

9 Trần Thị Kim Hoa x    

10 Mai Văn Mười x    

11 Trương Thị Lộc x    

12 Nguyễn Đức Tiến x    

13 Nguyễn Phi Thạnh x    

14 A Lăng Mai x    

15 Hà Thanh Quốc x    

16 Văn Anh Tuấn x    

17 Phạm Hồng Quảng  x    

18 Nguyễn Quang Thử x    

19 Đặng Phong   x  

20 Nguyễn Phú   x  

21 Đặng Văn Đào x     

22 Đặng Bá Dự x    

23 Nguyễn Thanh Hồng x    

24 Trần Thanh Hà x    

 Tổng cộng 22  02  
 

 

 

 



Noi nhijn: 
- Nhtr trOn; 

BO tracing IA WM) Tan (a b/c); 
Thir trtrang Tran Anh Tuan; 

- Ltru: 

VAN PHONG CIY.BAN NHAN DAN 
TINH MANG NAM 

Sot jr  

tfrto--Ffeer-yrdol, 

BO NO' vv 

S .442/BNV-CQDP 
che' dO 116 try cho nliling nguti lam 

c8ng the giam ngheo va ngued hoat Ong 
ach cap xã 

ONG ROA xA HOI CHiJ NGIIIA VIET NAM 
Dc lp -Tty do - lanh pink 

nam 2018 

DEN Se: ....... 

NOY: -13 -04- 2018 VPUBNID 

So 

DEN 1 1 - 4- 2018 

chuyer, 

 

Kinh 	ban ailehinttih-Quang•Nam ........ 
...................... .... . ............................. 

Ong van so 1485/UBND-KGVX ngay 27/3/2018 va C8ng van se 
598/UBND-NC ngay 31/01/2018 oh UBND tinh Quang Nam ye viec xin 32  kien 
thoa thuan ye che dO h6 try cho raring nguari,lam eong tat giam ngheo a cap xa va 
_tiep tvc thve hien che áØ h8 try tang them doi vOi nguoi hoat &Ong '<hong chuyen 
trach cap xä teen dia ban tinh Quang Nam, BO NOi vv có 32 kin nhu sau: 

Can dr Khoan 5 Dieu 1 Nghi dinh s6 29/2013/ND-CP ngay 08/4/2013 sira 
d6i, b6 sung mOt s6 dieu cña Nahi dinh s6 92/2009/ND-CP ngay 22/10/2009 ve 
chirc danh, se ,lugng, mOt so elle dO,  chinh sad' doi veri can b0, cong chire a xa, 
phueng, thi Iran,  va nhang ngued hoat dOng,khong chuyen trach er cap xã dal quy 
dinly "UBND cap tinh trinh HIDND cimg cap quy dinh cv the ye so lacing, chile 
danh va muc ph v cap cüa timg chirc danh, mirc phv cap 'dem nhiem chirc danh dOi 
voi nhang nguiyi boat &Ong lchOns chuyen trach & cap xã, & then, to an phO tir 
nguon kinh phi khoan quy phv cap cila ngan saeh Trung ucmg va natter' lcinh phi 
tir ngan sach cua dia phuana, bao dam tucmg quan hyp 132 yeti he so luemg dm can 
b0, &Ong chirc cap xä, khuyen khich nhang nguoi boat dOng lchOng chuyen trach 
cap xã, than, t8 clan pho cO trinh dO dao tao chuyen mon, nghiep vv.". 

, 	Can cfr quy dinh nett ten, BO NOi vi d nghi tinh Quang Nam tOng,h9p 32 
kien tham gia,  elm the BO, nganh có lien quan, trinh HOi &Ong nhan dan cap tinh 
xem xet, quyet clinh ve chinh sach hoirg cho nhang ngrai lam cong tac giam 
ngheo va tip tvc thvc hien che dO ho try tang them dOi yeti ngtred boat d0ng 
IchOng chuyen trach cap xã phil hyp vai quy dinh hien hanh. 

Tren day la Y Icien cila B0 Nei vv, d nghil:Jy ban than dan tinh Quang Nam 
trien khai thvc 	  

KT. BO  TRUONG 
TiE TRU'ONG 

TrAn Anh Tun 



MA14 Crit;viti 	
1le • 

, 	......... 
- Chit tichrcac PCF LIBND tinh; 

Ban phaps  Cha-HDND'tinh; 
SONi vu; 

- SO.  T .  Ai chinh; . 	' 
............ ......... .. 

- S&Lao cli;ing-Thugpg binintA Xd.h8i; 
...... .. 1*-VBND can huy8n, thi Xa, thanh ph8; I 

- CPVP; 
Lint VT, KG-VX, TH, KTTH, NC. 



s6 	  DEN 
NOY: 21 -03- 2018 

Tu 1.• El  • 

Y BAN CfliNn  
ngaylthenankrise. 

VAN PHONG 

Hie% 

BQ LAO BONG — THLONG BINH 	GONG HOA XA HOI CHO NGHT.A. VItT NAM 
VA XA HQI 
	

DOc 14p - Ty' do -14nh pink 

SO 	 

DEN 2 3 - 

Chuyil:n 

Sa:/M/LDTBXH-QHLEITL 
	

Ha N "Oi, ngay 	nom 2018 
V/v thgc,  hien che de hbt  trg tang 

them doi vâi ngutri hoat clOng 
khong chuyen trach cap xa 

Kinh 	ty ban nhan dart tinh Qu 
3-  201 

CA/A 
al i van ban sa 598/UBND-NC ngdy 31/01/2018 dm Uy.  

VPLIBND TINH QUANG NAM 

tinh Quang Nam ve viec thgc hien che dOho trg tang them doi vói ngueri hoat 
deng Ichong chuyen tech cap xa tren dia ban tinh, BO Lao &ling - Thuang binh 
va Xã hOi c6 kien nhu sau: 

Tai Ket lu'an so' 63-KL/TW ngay 27/5/2013 cfla Hi nghi Trung uang 7 
kit& XI dã quy dinh tam thai, khong 1)6 sung cat loai phi cap uu dai, truth 
nhiem, clac thu theo nganh, nghe lid chi ban hanh cac chinh sach, che de moi khi 
da 1)6 tri, can di dugc nguan thgc hien cho den khi Trung uang thong qua De 
an cal cach chinh sach den lucmg. D6ng theri, hien nay Thu Wong Chinh pha cid 
ban hanh Quyet dinh s6 43/QD-TTg ngay 12/01/2017 ve thanh lap Ban Chi dao 
Trung trcmg ye cai cach chinh sach tien luong, ba.o him xã hOi va uu dai ngu:eri 
c6 'cong và dã giao cac BO xay di:mg de an cai cach chinh sach tien luang de 
trinh Trung ucmg vao thong 5/2018. 

Vi vay, d nghi tJ' y ban nhan dan tinh Quang Nam can.nhac viec b6 sung 
in& phi cap hang thang cao hcm quy dinh chung d& \Jeri nhang ngueri hoat 
dOng Ichong chuyen troth cap xa ten dia ban tinh, tranh gay phat sinh mai trong 
qua trinh thgc hien theo tinh than ket luan 63-KL/TW neu ten. Truong hgp dux 
sr can thiet:phai b8 sung mdc pity cap hang thang cao,hon 	dinh chung thi 
can thuyet minh sty can thiet, tinh phn hgp va can doi dugc ngu6n thgc hien 
tat& khi ban hanh. 

BO Lao Ong 7  Thtrong binh va Xã hei tra loi del y ban nhan dan tinh 
Quang Nam biet, thgc hien./4v 

VAN PHONG 0Y BAN NHAN DAN 
TINH QUANG NAM 

Sel•  -Fr  ISY 
Nai Wm: 
- Nhu ten; V 
- BO truong (de b/c); 
- Luu: VT, Ccic QHLDTL. 

KT. BQ TRIkING 
THLTRLONG 

gsw Quang 



DtlAlit„ i'vt" %pi hi 	1 
, 	. 

nh4n: 
-. TT` Tinh Ay, HDNatinh; 

tich, cacePho CM tich UBND tinh; 
- Ban Phap che HDND tinh; 
:-.SaN'ai vu; 
- SO 'raj chlnh; 

_ 	Lao dcmg- Thuang binh vA XA h(ii; 
- UBND AAA huy0, thj xã, thanh pito; 

- CPVP; 
- Lau VT, TH, NC 

.... .• ..... • 

10- 



S6: n99 /BTC-NSNN 

V/v chInh sach h6 try tang them dei 
vâi ngtrai hog deng kheng chtlyen 

--44e 
TINH QUANG NAM 

DE704: 	 
:Ngay: :1 1 4 21118 

Kinh gin: U9 bah nhan dan 

ngay S thang neim 2018 
so P101 Vy.TINH QUANG NAM 

)fr-.4./-6772/fiadz--- 

BO TAI CHiNH 	ONG HOA XA" HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc Ip - Tv do - Hph ph tic 

Tra 1&i COng van s6,598/UAND.1-Cingay3110•11201.8 cfia Uy ban nhan dan 
tinh Quang Nam xin 9  kien ye chinly-saeh-ho trg..itakthem d6i veri ngueri boat 
dOng "thong chuyen trach cap id; BO Tai chinh c6 9  kien nhu sau: 

Theo quy dinh tai khoan 3 Dieu 21 Nghi' dinh s 163/2016/ND-CP ngay 
-21/12/2016 cüa Chinh phfi quy dinh chi tiat va Wrong clan thi hanh that Ngan sach 
nha. nuot: 	 \. 

HOi Tong nhan clan cap tinh quyet dinh cac che dO chi ngan sach di voi mOt 
s6 nhiem vu chi co tinh chat dc thit a dia phucrng.ngoai-cde che dO, tieu chuan, 
dinh mfic chi tieu do Chinh phfi, Thfi Wang Chinh phfi, BO truemg BO Tai chinh 
ban hanh de.thuc hi'en nhiem vg phat trien kinh tie - xã hOi, bao dam tat tu, an toan 
xa hi trên dia ban, phfi hgp vol lcha nang can 401 pita ngan sach dia phucmg, ngan 
sach trung uang khong 116 trg. Rieng nhilng che dO chi c6 tinh chat den lucrng, tin 
ding, phy cap, tithe lchi quy6t dinh phai c6 9  kian efia BO Tai chinh, BO NOi vu, B0 
Lao dOng - Thucmg binh va Xã hOi va cac b0 quan 19 nganh, fifth wc true tiep. 

Theo quy dinh tai Nghi dinh so 29/2013/ND-CP ngay 08/4/2013 cfia Chinh 
phfi sin d6i, b6 sung mOt,  so' dieu cfia ,Nghi dinh so 92/2009/ND-CP ngay 
22/10/2009 dm Chinh phit ye chirc danh, sO lugng, mOt sO the de, chinh sach dOi 
vol ,can b0, &Ong chirc xa, phuang, thi tran va nguai hot dOng IchOng chuyen tech 

cap•xa: 

"(ly ban nhon dein cap tinh trinh Hç51 cl:ong nhan thin cling cap quy clinh 
cy the v mar phy cap cilia timg chicc danh, mat phy cap kiem nhiem chicc danh 
di vai nhiing ngw&i hogt Ong khons chuyen trcich & cap 	thOn, to clan phi) 
tic nguon kinh phi khoon quP phy cap ctia ngan sach trung yang va nguon kinh 
phi tie ngdn soch djaphwoiig, bcio clam twang quan hop bi voi he so (Leung nig 
can bó, c 'Ong chtht cap xa viz khuyen khich nhfing ngueri hogt cl(mg khong chuyen 
trcich & cap xci, & thon, ui clan pho co trinh da ciao tgo chuyen mon, nghiep vu." 

Vi v4y,,  can dr cac quy dinh neu ten, BQ Tai chinh de nghi tinh Quang Nam 
tong hop 9  kin tham gia cita cac BQ c6 lien quan, trinh HOi  dofig nhan clan cap tinh 
xem xet, quyet dinh ye chinh sach hO trg tang them dal vol ngueri boat dOcng Ichong 



chuy'en tech cap id pha hop voi clieu kin thuc te tha dia phuong, tü nguon kinh 
phi cua ngan sach dja phuong; ngan sach trung uong khong ho trg. 

Bô Tai chinh tra 	de -UST ban nhan dan Tinh bit va chi dao cac co quan 
,..lien-quan thug-hi/end/ -, • 

vemi iV ,  
— Nai-nlzun.V  	KT. BQ TRVONG 

- BO NOi y;t1; 	. 
- BO LDTB'&Xl; 
- STC tinh Quang Nam; 
- Ltru: VT, N.SNN .  

_ 

- - Nhu.tren; ...... • 	 ff TRVONG . VAN PHOND OY BAN NHAN DAN 
TINH MANG NAM 

; sip  • 	/SY  

Nguyan H6ng Quang 
!Not 
- ChQ tich, cap PCT USN)) tinh; :

I 

- Ban Phap chO HDND tinh; 
-So Ni vv; 
- 	Tai chinh; 

' - Sex Lao Ong-TB va Xã hOi; 
- CPVP; 
- Lau VT, TH, KTTH, NC; 
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