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BÁO CÁO 

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND  

ngày 03/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 
                                                        

 

Ngày 03/10/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá IX, kỳ họp thứ 

11 ban hành Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND quy định về 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, có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 15/10/2019 và UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3509/QĐ-UBND 

ngày 05/11/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh. 

Hiện nay, UBND các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 3509/QĐ-

UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh; theo phản ánh của các địa phương để 

triển khai Nghị quyết này phải có lộ trình nhất định vì UBND cấp huyện phải 

hướng dẫn, chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị 

tuyên tuyền, quán triệt các nội dung của Nghị quyết; đồng thời căn cứ vào số 

lượng, khung chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã quy định 

tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 2 của Nghị quyết tiến hành rà soát, thống kê, đánh 

giá chất lượng đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách của địa 

phương để sắp xếp, bố trí cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; làm 

công tác tư tưởng, vận động, động viên những người hoạt động không chuyên 

trách cấp xã dôi dư trong quá trình sắp xếp nghỉ việc... do đó cần phải có thời 

gian thực hiện từ nay cho đến hết năm 2019.  

Xuất phát từ thực tế đó và để tạo điều kiện thuận lợi cho các huyện, thị xã, 

thành phố trong quá trình triển khai thực hiện. Sở Nội vụ kính báo cáo và đề 

nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét 

quyết định:  

1. Thống nhất lộ trình thực hiện việc sắp xếp số lượng, chức danh người 

hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND 

tỉnh chậm nhất đến ngày 31/12/2019. 

2. Đối với cấp xã đã thực hiện sắp xếp xong thì thực hiện chế độ, chính 

sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định tại Nghị 

quyết số 12/2019/NQ-HĐND. 

3. Đối với cấp xã chưa thực hiện sắp xếp xong thì được tiếp tục thực hiện 

chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy 



định tại Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh, 

nhưng chậm nhất đến ngày 31/12/2019 phải kết thúc. 

4. Áp dụng thống nhất quy định tại Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND 

ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh quy định về 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, kể từ ngày 01/01/2020. 
 

Kính báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh biết, cho ý kiến chỉ đạo thực hiện./. 
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