
 
     

BÁO CÁO TÓM TẮT 

Tờ trình số 5885/TTr – UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh 

về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điều 2 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 
 

Kính thưa các đồng chí chủ toạ kỳ họp, thưa quý vị đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh; các đồng chí tham dự kỳ họp! 
 

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về 

chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 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. Năm 2019, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh khoá IX kỳ họp thứ 11 ban hành Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND 

ngày 03/10/2019 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 và UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3509/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 

để các ngành, địa phương triển khai thực hiện.  

Theo Khoản 4 điều 2 Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của 

HĐND tỉnh về mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên 

trách xã quy định:  

a) Người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng mức phụ cấp 

hằng tháng bằng 1,15 mức lương cơ sở (bao gồm kinh phí đóng Bảo hiểm xã hội, 

Bảo hiểm y tế). 

b) Ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm hệ số 0,5 mức lương cơ sở/người/tháng đối 

với 02 chức danh Phó Trưởng Công an, Phó Chỉ huy Trưởng Quân sự xã; các 

chức danh còn lại được hỗ trợ thêm 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng. 

Việc ngân sách tỉnh thực hiện hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã theo điểm b khoản 4 điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-

HĐND đã được UBND tỉnh có Công văn (Công văn số 598/UBND-NC ngày 

31/01/2018) xin ý kiến và được sự thống nhất của các Bộ: Tài chính (tại Công văn 

số 3799/BTC-NSNN ngày 03/4/2018 của Bộ Tài chính), Nội vụ (tại Công văn số 

1432/BNV-CQĐP ngày 06/4/2018 của Bộ Nội vụ), Lao động Thương binh và Xã 

hội (tại Công văn số 1084/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 21/3/2018 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội). 

Hiện nay, tổng kinh phí ngân sách tỉnh phải chi hỗ trợ thêm đối với người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là: 19.707.336.000 đồng/năm.  

Qua gần hai năm thực hiện Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh, các địa phương đã thực hiện xong việc bố trí, sắp xếp lại đội ngũ những 



người hoạt động KCT cấp xã theo quy định của Nghị quyết số 12/2019/NQ-

HĐND tỉnh (xã loại 1: Bố trí tối đa 14 người; xã loại 2: Bố trí tối đa 12 người; xã 

loại 3: Bố trí tối đa 10 người). Tổng số người hoạt động KCT cấp xã các địa 

phương bố trí theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND tỉnh là: 2.843 người (không 

tính chức danh Phó Trưởng Công an xã vì hiện nay đã bố trí Công an chính quy). 

Các chế độ, chính sách đối với người hoạt động KCT cấp xã được thực hiện theo 

đúng quy định nên đội ngũ người hoạt động không chuyên trách đã giúp cho cấp 

uỷ Đảng, chính quyền địa phương triển khai các chủ trương chính sách đi vào 

cuộc sống, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của địa phương... 

Tuy nhiên, hiện nay mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã còn thấp nên gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, công 

tác…  

Xuất phát từ thực tế đó và trên cơ sở ý kiến của cử tri tại các buổi tiếp xúc với 

đại biểu HĐND các cấp vừa qua là đề nghị nâng thêm mức phụ cấp đối với người 

hoạt động không chuyên trách cấp xã cho phù hợp với thực tiễn để đảm bảo nhu 

cầu tối thiểu cuộc sống của những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở…;  

Căn cứ theo quy định hiện hành, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì xây 

dựng dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh và 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), đề nghị Sở Tư pháp thẩm định (Sở 

Tư pháp đã có ý kiến thẩm định tại Báo cáo số 136/BC-STP ngày 02/8/2021) và 

lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh theo quy định. Sở Nội vụ đã tiếp thu, hoàn chỉnh 

vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Tờ trình UBND tỉnh trước khi trình kỳ 

họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá X. 

Trên cơ sở các căn cứ đã trình bày như trên, kính trình HĐND tỉnh khoá X, 

kỳ họp thứ 3 xem xét ban hành Nghị quyết “sửa đổi, bổ sung điều 2 của Nghị 

quyết số 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam” theo hướng nâng mức 

hỗ trợ thêm từ ngân sách tỉnh đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, 

(ngoài chế độ phụ cấp theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 

24/4/2019 của Chính phủ), cụ thể như sau: 

“b) 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)”. Trong đó: 

- Kinh phí hỗ trợ thêm đối với Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã: 241 người x 

0,9 x 1.490.000đ x 12 tháng = 3.878.172.000 đồng; 

- Kinh phí hỗ trợ thêm đối với các chức danh còn lại: 2.602 người x 0,7 x 

1.490.000đ x 12 tháng = 32.566.632.000 đồng.  

Tổng kinh phí ngân sách tỉnh phải chi hỗ trợ thêm đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã là: 36.444.804.000 đồng/năm. 

(Ba mươi sáu tỷ, bốn trăm bốn mươi bốn triệu, tám trăm lẻ bốn ngàn đồng y). 

Ngân sách tỉnh chi thêm 16.737.468.000 tỷ đồng/năm để hỗ trợ đối với người 

hoạt động KCT ở cấp xã (so với tổng mức chi hỗ trợ thêm hiện nay theo Nghị 

quyết số 12/2019/NQ-HĐND tỉnh). 

           Trên đây là Báo cáo tóm tắt Tờ trình số 5885/TTr - UBND ngày 07/9/2021 

của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 



điều 2 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. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 3 xem xét 

thông qua để có cơ sở triển khai thực hiện. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
 

 

        

                                                              


