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KẾ HOAC̣H 

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND  

ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 quy định chức 

danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của 

các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm 

nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; 

mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ 

trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên điạ bàn tỉnh Laṇg Sơn;  

Thực hiện văn bản số 387/UBND-NC ngày 18/4/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND và Nghị 

quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh; 

UBND huyện ban hành Kế hoac̣h triển khai thực hiện Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh, với các nôị dung như sau: 

I. MUC̣ ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Muc̣ đích 

Tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung có liên quan tới việc quy định về 

chức danh, số lươṇg, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh 

đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt 

động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xa ̃và mức phụ cấp chức danh, phụ 

cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, 

khối phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân 

phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, khối phố trên điạ bàn tỉnh Lạng 

Sơn được quy định tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của 

HĐND tỉnh Lạng Sơn đảm bảo đúng về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức 

khoán chi, mức bồi dưỡng, mức hỗ trợ kip̣ thời và đúng pháp luật. 

2. Yêu cầu 

- Việc sắp xếp các chức danh, bố trí số lượng theo từng chức danh, mức 

phụ cấp với từng chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm từng chức danh đối với người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các 

tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xa ̃ và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm 

nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khối phố; 

mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ 

trợ kinh phí hoạt động của thôn, khối phố đảm bảo phù hợp với năng lực cán bộ, 

phân loại đơn vị hành chính cấp xã, của từng chức danh, mức độ hoạt động của 
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từng tổ chức đúng với nội dung của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 

30/3/2020 của HĐND tỉnh;  

- Thông qua việc tuyên truyền về thực hiện các nội dung đã quy định tại 

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh Laṇg Sơn; các 

văn bản chỉ đaọ, hướng dẫn của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết của HĐND 

tỉnh, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, cơ quan, đoàn thể các cấp nhất là ở 

cơ sở được biết, hiểu rõ các nội dung Nghị quyết để tổ chức thực hiêṇ có hiêụ quả, 

đưa Nghi ̣quyết vào cuôc̣ sống. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Xây dựng kế hoạch 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-

HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của 

UBND tỉnh. 

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 30/4/2020. 

2. Công tác tuyên truyền  

- Tổ chức tuyên truyền các nội dung quy điṇh về chức danh, số lươṇg, 

mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xa;̃ mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ 

chức chính trị - xã hội ở cấp xa ̃và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm 

chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khối phố; mức 

bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, khối phố; mức hỗ trợ 

kinh phí hoạt động của thôn, khối phố trên điạ bàn huyện sâu rộng tới đối ngũ 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, ở thôn, khối phố và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức nhằm 

nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mình trong thực hiện Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh. 

- Thông qua viêc̣ triển khai nội dung của Nghị quyết se ̃ tạo sự thay đổi 

tích cực về công tác sắp xếp từng chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức khoán 

chi, mức bồi dưỡng, mức hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khối phố và các tổ chức chính trị 

- xã hội ở cấp xã, mức bồi dưỡng, hỗ trợ kinh phí đối với các công việc ở xã, ở 

thôn, qua đó giảm bớt được nguồn ngân sách thực hiện các công việc khác tại 

địa phương. 

- Thời gian thưc̣ hiêṇ: từ ngày 01/5/2020 đến khi hoàn thành việc sắp xếp, 

bố trí và giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động  không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, khối phố theo quy định tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-

HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh. 

3. Nội dung Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND cần triển khai 

3.1. Chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm 

chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 
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Căn cứ quy định về phân loại đơn vị hành chính cấp xã, UBND huyện 

hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện bố trí số lượng chức danh và mức phụ cấp 

chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đảm bảo theo quy định tại Điều 2 

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh, cụ thể:  

- Số lượng chức danh quy định theo phân loại xã:  

+ Xã loại 1: Bố trí tối đa 14 người/12 chức danh, trong đó có thể bố trí tối 

đa 02 người cho mỗi chức danh Phó Trưởng Công an và Phó Chỉ huy trưởng 

quân sự;  

+ Xã loại 2: Bố trí tối đa 12 người/12 chức danh;  

+ Xã loại 3: Bố trí tối đa 10 người/12 chức danh, trong đó căn cứ vào tình 

hình thực tế tại địa phương có thể bố trí 02 người kiêm nhiệm 02 chức danh để 

đảm bảo số người không vượt quá 10 người theo quy định.  

+ Ngoài ra, đối với những đơn vị đã bố trí Công an chính quy đảm nhiệm 

chức danh Phó Trưởng Công an xã và xã không có tổ chức Hội nông dân thì 

thực hiện giảm số lượng người tương ứng theo quy định. Cán bộ, công chức, 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được kiêm nhiệm chức danh 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  

- Mức phụ cấp của từng chức danh (chưa bao gồm bảo hiểm xã hội và 

bảo hiểm y tế): 

 

STT Tên chức danh 

Hệ số phụ cấp/tháng 

(theo mức lương cơ sở) 

Cấp xã 

loại 1 

Cấp xã loại 

2 

Cấp xã 

loại 3 

1 Văn phòng Đảng uỷ 1,10 1,00 1,00 

2 
Phó Chủ tịch Uỷ ban Măṭ trâṇ Tổ quốc 

Việt Nam 
0,95 0,90 0,80 

3 Chủ tic̣h Hội Chữ thâp̣ đỏ 0,90 0,80 0,80 

4 Chủ tic̣h Hội Người cao tuổi 0,90 0,80 0,80 

5 Phó Chủ tic̣h Hội Cưụ chiến binh 0,90 0,80 0,80 

6 Phó Chủ tịch Hôị Nông dân 0,95 0,90 0,80 

7 Phó Chủ tic̣h Hội Liên hiêp̣ Phu ̣nữ 0,95 0,90 0,80 

8 
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Côṇg sản Hồ 

Chí Minh 
0,95 0,90 0,80 

9 Phó Trưởng Công an 1,00 1,00 1,00 

10 Phó Chỉ huy trưởng Quân sư ̣ 1,00 1,00 1,00 

11 Nhân viên Khuyến nông 1,00 1,00 0,95 

12 Nhân viên Thú y 1,00 1,00 0,95 
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- Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh: Cán bộ, công chức, người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã được kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã mà giảm được 01 người trong số lượng quy định, thì được 

hưởng 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Mức phụ cấp này được 

hưởng kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định bố trí kiêm nhiệm và không bao 

gồm bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Trong trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức 

danh, thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất. 

3.2. Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã 

- Thực hiện khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính tri ̣ - xa ̃

hội ở cấp xã, gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Viêṭ Nam; Hội Cựu chiến binh; 

Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Ngoài lương, các khoản phụ cấp theo lương và tính chất lương đa ̃đươc̣ phân bổ 

hàng năm theo điṇh biên, mức khoán theo loại xã như sau: 

+ Cấp xa ̃loaị 1: 135.000.000 đồng/đơn vị hành chính/năm (đối với cấp xa ̃

không có tổ chức Hội Nông dân, mức khoán 108.000.000 đồng/đơn vị hành 

chính/năm); 

+ Cấp xa ̃loaị 2: 125.000.000 đồng/đơn vị hành chính/năm (đối với cấp xa ̃

không có tổ chức Hội Nông dân, mức khoán 100.000.000 đồng/đơn vị hành 

chính/năm); 

+ Cấp xa ̃loaị 3: 115.000.000 đồng/đơn vị hành chính/năm (đối với cấp xa ̃

không có tổ chức Hội Nông dân, mức khoán 92.000.000 đồng/đơn vi ̣ hành 

chính/năm). 

- Căn cứ chức năng, nhiêṃ vu ̣đươc̣ giao và kế hoac̣h công tác hàng năm, 

các tổ chức chính tri ̣ - xã hôị ở cấp xã xây dưṇg kế hoac̣h hoaṭ đôṇg và dư ̣ toán 

kinh phí đề nghi ̣UBND cấp xã phê duyêṭ làm căn cứ triển khai thưc̣ hiêṇ. Nội dung 

chi cho các hoạt đôṇg đảm bảo theo kế hoac̣h, chương trình đã đươc̣ phê duyêṭ. 

3.3. Mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với 

người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khối phố 

- Mức phu ̣ cấp của từng chức danh hoaṭ đôṇg không chuyên trách đươc̣ 

quy điṇh theo đăc̣ thù của từng thôn, khối phố, cu ̣thể: 

TT Tên chức danh 

Hệ số phụ cấp/tháng 

(theo mức lương cơ sở) 

Thôn có từ 350 hộ gia đình trở 

lên; thôn thuôc̣ xa ̃trọng điểm, 

phức tạp về an ninh, trâṭ tư ̣theo 

quyết định của cơ quan có thẩm 

quyền; thôn thuôc̣ xa ̃biên giới 

Thôn, 

khối 

phố còn 

laị 

1 Bí thư Chi bộ 1,2 1,1 

2 Trưởng thôn hoăc̣ Trưởng khối phố 1,2 1,1 

3 Trưởng Ban công tác Măṭ trâṇ 0,9 0,8 
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- Người hoaṭ đôṇg không chuyên trách ở thôn, khối phố đươc̣ phân công, 

bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách khác ở thôn, khối phố mà 

giảm được 01 người trong số lượng quy định thì đươc̣ hưởng 50% mức phu ̣cấp 

của chức danh kiêm nhiệm kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết điṇh phân công, 

bố trí kiêm nhiệm. Trong trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh, chỉ đươc̣ 

hưởng môṭ mức phu ̣cấp kiêm nhiêṃ cao nhất. 

3.4. Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, khối phố:  

Ngoài 03 chức danh hoaṭ đôṇg không chuyên trách ở thôn, khối phố được 

hưởng phu ̣ cấp hàng tháng theo quy điṇh taị mục 3.3 kế hoạch này, trên cơ sở 

nguồn kinh phí được giao và điều kiện thực tế của cơ sở, người trực tiếp tham gia 

vào công việc của thôn, khối phố được xem xét bồi dưỡng tối đa không quá 50.000 

đồng/người/ngày. Kinh phí chi trả bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công 

việc của thôn, khối phố từ đoàn phí, hội phí của các đoàn thể và các nguồn quỹ 

khác (nếu có). 

3.5. Mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, khối phố:  

- Thôn có từ 350 hô ̣gia đình trở lên; thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp 

về an ninh, trật tự theo quyết điṇh của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã 

biên giới: 4.000.000 đồng/năm. 

- Thôn, khối phố còn laị: 3.500.000 đồng/năm. 

- Căn cứ chức năng, nhiêṃ vu ̣đươc̣ giao và kế hoac̣h công tác hàng  năm, 

các thôn, khối phố xây dựng kế hoac̣h hoaṭ động và dư ̣ toán kinh phí đề nghi ̣ 

UBND cấp xa ̃phê duyêṭ làm căn cứ triển khai thưc̣ hiêṇ. Nôị dung chi cho các 

hoaṭ đôṇg đảm bảo theo đúng kế hoạch, chương trình đa ̃đươc̣ phê duyêṭ. 

3.6. Thời gian thực hiện: Sẽ có thông báo sau khi có hướng dẫn liên 

ngành của Sở Nội vụ, Sở Tài chính. 

III. TỔ CHỨC THƯC̣ HIÊṆ 

1. Phòng Nôị vu ̣

- Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh. Phối hợp với các cơ quan 

liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của 

HĐND tỉnh đảm bảo thời gian, tiến độ đã đề ra. 

- Tham mưu xây dựng văn bản quy định phân cấp cho Chủ tịch UBND 

cấp xã thực hiện xếp hưởng phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh 

đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khối phố. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn UBND các xã, thị 

trấn thực hiện chế độ, chính sách theo nội dung của Nghị quyết.  

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện sắp xếp, bố trí các chức 

danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn, khối phố; tổng hợp và 

lập danh sách đề nghị xếp hưởng phụ cấp chức đối với người hoạt động không 
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chuyên trách ở cấp xã; thực hiện chi trả mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia 

công việc của thôn, khối phố đảm bảo theo đúng quy định. 

- Theo dõi, báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ về kết quả triển khai, kịp thời 

phản ánh khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

- Tham mưu cho UBND huyện thực hiện cân đối ngân sách, chi trả chế 

độ, chính sách cho các đối tượng thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh. 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội 

huyện và các cơ quan liên quan hướng dâñ UBND các xa,̃ thi ̣trấn rà soát, tổng 

hợp, thống kê, lập dự toán kinh phí thực hiện, chi trả chế độ cho các đối tượng 

thụ hưởng chính sách theo nội dung Nghị quyết. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dâñ, kiểm tra viêc̣ chi 

trả chế độ, chính sách, bảo đảm đúng đối tượng. 

3. Bảo hiểm xã hội huyện 

Phối hợp với Phòng Nội vụ, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các đối 

tượng thuộc diện áp dụng theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 

30/3/2020 của HĐND tỉnh trong quá trình thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội 

đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Tổ chức đăng tải nội dung Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 

30/3/2020 của HĐND tỉnh trên trang thông tin điện tử huyện để các cơ quan, 

đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên 

trách và các tầng lớp Nhân dân biết, thực hiện. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Tổ chức thông tin, tuyên truyền về nội dung Nghị quyết số 02/2020/NQ-

HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện. 

6. UBND các xã, thị trấn  

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về nội dung Nghị quyết số 02/2020/NQ-

HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và các tầng lớp Nhân dân 

trên địa bàn biết, thực hiện. 

- Tổ chức sắp xếp, kiện toàn, bố trí chức danh người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khối phố đảm bảo không vượt quá về số lượng 

theo nội dung Nghị quyết. 

- Tổng hợp, thống kê lập danh sách những người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã trình UBND huyện xem xét xếp hưởng phụ cấp theo quy định. 
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- Căn cứ văn bản hướng dẫn của UBND huyện, thực hiện xếp hưởng phụ 

cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khối phố. 

- Thực hiện phê duyệt, chi trả mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ 

chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của thôn, khối 

phố và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, khối phố 

đảm bảo theo đúng quy định. 

Trên đây là Kế hoac̣h triển khaithực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-

HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh. Trong quá trình triển khai nếu có 

vướng mắc, phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, phản ánh về UBND huyện 

(qua Phòng Nội vụ, sđt: 0205 3839 268) để cùng thống nhất thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Bắc Thái 
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