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NGHỊ QUYẾT 

Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức được điều động giữ chức vụ  

chủ chốt tại các Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 16 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13; 

Xét Tờ trình số………./TTr-UBND ngày ……/…../2020 của Ủy ban nhân 

tỉnh Quảng Nam về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán 

bộ, công chức được điều động giữ chức vụ chủ chốt tại các Hội đặc thù trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra số ......./BC-HĐND ngày ...../...../2020 của 

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân tại kỳ họp thứ 16, Khóa IX. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức được điều động giữ 

chức vụ chủ chốt tại các Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

a) Cán bộ, công chức (không gồm cán bộ, công chức cấp xã) được điều động 

giữ chức vụ chủ chốt Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội có tính chất đặc thù ở cấp 

tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Nam được cấp có thẩm quyền quyết định 

theo quy định tại Quyết định số 68/2010/NĐ-CP ngày 01/11/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù. 

b) Các tổ chức Hội đã thực hiện sáp nhập theo chủ trương sắp xếp lại các tổ 

chức Hội, đã được hưởng chính sách hỗ trợ theo Công văn số 227/HĐND-TTHĐ 

ngày 28/10/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, nếu tiếp tục giữ các 

chức vụ chủ chốt thì được tiếp tục hưởng chính sách hỗ trợ của Nghị quyết này. 

c) Cán bộ, công chức được điều động giữ chức vụ chủ chốt Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch các Hội có tính chất đặc thù ở cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố đang 

được hưởng chính sách hỗ trợ theo Công văn số 227/HĐND-TTHĐ ngày 

28/10/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thì được tiếp tục hưởng chính 

sách hỗ trợ của Nghị quyết này; thời gian hưởng chính sách hỗ trợ theo Công văn 

số 227/HĐND-TTHĐ được cộng dồn để tính tổng thời gian được hưởng chính 

sách hỗ trợ đến khi đủ 60 tháng. 

d) Cán bộ, công chức được điều động giữ chức vụ chủ chốt Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch các Hội có tính chất đặc thù ở cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố sau ngày 

01/10/2015 chưa được hưởng chính sách hỗ trợ theo Công văn số 227/HĐND-

TTHĐ ngày 28/10/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thì được hưởng 

chính sách hỗ trợ của Nghị quyết này tối đa 60 tháng. 
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e) Cán bộ, công chức được điều động giữ chức vụ chủ chốt Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch các Hội có tính chất đặc thù ở cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố được 

hưởng hỗ trợ tối đa không quá 60 tháng; trường hợp khi sáp nhập không còn giữ 

chức vụ chủ chốt hoặc chuyển công tác khác hoặc nghỉ chế độ theo quy định của 

nhà nước (nghỉ hưu, thôi việc) hoặc tổ chức Hội không được tiếp tục công nhận là 

Hội đặc thù thì không tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của 

Nghị quyết này. 

f)  Thời điểm, mức hỗ trợ thực hiện khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 

và chấm dứt khi có quy định mới của Nhà nước về chế độ tiền lương hoặc quy 

định mới của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Chính sách hỗ trợ  

a) Cán bộ, công chức được điều động giữ chức vụ chủ chốt Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch các Hội có tính chất đặc thù ở cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố được hỗ 

trợ hàng tháng như sau: 

- Đối với chức danh Chủ tịch hội: Hỗ trợ 2.200.000 đồng/tháng   

- Đối với chức danh Phó Chủ tịch hội: Hỗ trợ 2.000.000 đồng/tháng 

b) Thời gian hưởng chính sách hỗ trợ tối đa không quá 60 tháng. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Đối với cán bộ, công chức được điều động, 

thuyên chuyển về công tác tại Hội đặc thù thuộc tỉnh thì được chi từ nguồn ngân 

sách tỉnh giao cho các đơn vị trong dự toán hàng năm. Cán bộ, công chức điều 

động, thuyên chuyển về công tác tại Hội đặc thù thuộc huyện, thị xã, thành phố thì 

chi từ nguồn ngân sách cấp huyện giao cho các đơn vị trong dự toán chi hàng năm. 

Điều 2. Chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này được áp dụng kể từ 

ngày …… tháng ….. năm 2020. 

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức triển khai thực hiện Nghị 

quyết này. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa IX, kỳ 

họp thứ 16 thông qua ngày……tháng…… năm 2020 và có hiệu lực từ ngày ….. 

tháng ….. năm 2020. 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- VP Chính phủ; VP Chủ tịch nước; 

- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, LĐTB&XH; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội; Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Các Ban Đảng Tỉnh ủy; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh; UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- VP Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND, HĐND tỉnh; 

- Huyện, Thị, Thành ủy;  

- HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Báo, Đài trung ương và địa phương; 

- Lưu: VT 

CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 


