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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
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ BẢY
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
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;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của
Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công
chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp
xã; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 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;
Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV
ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt
động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm

2019 của Bộ trưởng 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;
Xét Tờ trình số 2181/TTr-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về đề nghị thông qua 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; Báo cáo thẩm tra số 46/BCHĐND ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý
kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQHĐND ngày 21/4/2020 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
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 như sau:
“3. Người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố gồm: Chi hội
trưởng Hội Cựu chiến binh; Chi hội trưởng Hội Nông dân; Chi hội trưởng Hội phụ
nữ; Bí thư Chi đoàn thanh niên; Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi; Phó Trưởng
thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố được bố trí tại các thôn, tổ dân phố loại I; Phó Bí
thư chi bộ đảm nhận chức danh khác có quy định được hưởng phụ cấp hoặc mức
bồi dưỡng.”
2. Sửa đổi khoản 3 Điều 3 như sau:
“3. Người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố hưởng mức bồi
dưỡng hằng tháng 600.000 đồng/người/tháng và được ngân sách nhà nước hỗ trợ
3% mức lương cơ sở/người/tháng để đóng bảo hiểm y tế (trừ những đối tượng đang
được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định). Riêng Phó Bí thư chi bộ thôn, tổ
dân phố đảm nhận chức danh khác có quy định được hưởng phụ cấp hoặc mức bồi
dưỡng được thực hiện như sau:
a) Trường hợp Phó Bí thư chi bộ đảm nhận chức danh khác có quy định
được hưởng phụ cấp thì được hưởng phụ cấp của chức danh đang đảm nhận và bồi
dưỡng thêm 300.000 đồng/tháng đối với nhiệm vụ Phó Bí thư chi bộ.

b) Trường hợp Phó Bí thư chi bộ đảm nhận chức danh khác có quy định
được hưởng mức bồi dưỡng thì được hưởng mức bồi dưỡng 600.000 đồng/tháng
và 50% mức bồi dưỡng của chức danh đảm nhận thêm”.
Điều 2. Quy định chuyển tiếp
Phó Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố được bầu tại đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20202022 không đảm nhận chức danh khác có quy định được hưởng phụ cấp được tiếp
tục hưởng bồi dưỡng với mức 300.000 đồng/người/tháng cho đến khi kết thúc
nhiệm kỳ 2020-2022.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo cơ
quan chuyên môn nghiên cứu xây dựng khung bố trí kiêm nhiệm các chức danh
phù hợp đặc thù khu vực, vùng miền để các địa phương thực hiện đảm bảo yêu cầu
tinh gọn, hiệu quả.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X, kỳ
họp thứ bảy thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 02 tháng 5 năm 2022./.
Nơi nhận:
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- Bộ Nội vụ;
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- Các Ban của HĐND tỉnh;
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