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HƯỚNG DẪN  

Thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020, Nghị quyết  

số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND 

ngày 03/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh  

 

Thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 62/HD-HDLN-SNV-STC ngày 

16/3/2021 của Sở Nội vụ, Sở Tài chính về việc thực hiện Nghị quyết 

số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020, Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND 

ngày 30/3/2020 và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

UBND huyện Bắc Sơn hướng dẫn một số nội dung, cụ thể như sau: 

I. VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2020/NQ-HĐND 

1. Về đối tượng: 

Cán bô,̣ công chức cấp xa;̃ người hoaṭ đôṇg không chuyên trách ở cấp xa;̃ 

người hoaṭ đôṇg không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư gồm các trường 

hơp̣ sau: 

1.1. Do sắp xếp đơn vi ̣hành chính cấp xa:̃ 

Gồm cán bô,̣ công chức cấp xa;̃ người hoạt động không chuyên trách cấp 

xa ̃dôi dư tại các xã, thị trấn thực hiện sắp xếp đơn vi ̣hành chính và các xã, thị 

trấn mới hình thành sau sắp xếp theo Nghi ̣quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội. 

1.2. Do điều đôṇg, bố trí công an chính quy đảm nhiêṃ các chức danh công 

an xa:̃ 

Gồm Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã, Công an viên dôi dư do 

điều động, bố trí Công an chính quy đến đảm nhiệm các chức danh Công an xã 

theo Quyết điṇh số 1501/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của Chủ tic̣h UBND tỉnh 

ban hành Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công 

an xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

1.3. Do sắp xếp, cơ cấu laị các chức danh không chuyên trách ở cấp xa ̃theo 

quy điṇh taị Nghi ̣điṇh số 34/2019/NĐ-CP ngày 25/6/2019 của Chính phủ: 

a) Cán bô,̣ công chức cấp xa ̃dôi dư do số lượng vượt định mức tối đa được 

giao tại thời điểm ngày 25/6/2019 (theo Nghi ̣điṇh số 34/2019/NĐ-CP); 

b) Các chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xa ̃ (giảm theo Nghi ̣ 

quyết số 02/2020/NQ-HĐND); 
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c) Trưởng Thú y và Nhân viên thú y (giảm theo Nghi ̣ quyết số 

02/2020/NQ-HĐND). 

1.4. Do thực hiện thí điểm, bãi bỏ các chức danh không chuyên trách ở cấp 

xã theo Quyết điṇh số 2322/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh: 

Các chức danh hoaṭ đôṇg không chuyên trách ở cấp xa ̃dôi dư do thưc̣ hiêṇ 

thí điểm sáp nhâp̣, baĩ bỏ các chức danh không chuyên trách taị các xa ̃được lựa 

chọn thưc̣ hiêṇ thí điểm theo Quyết điṇh số 2322/QĐ-UBND1. 

1.5. Do sắp xếp, sáp nhâp̣ thôn, tổ dân phố trên điạ bàn huyện theo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh và văn bản của cơ quan có thầm quyền  

Người hoaṭ đôṇg không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đươc̣ hưởng phu ̣

cấp hàng tháng và các chức danh được hưởng chế độ hỗ trợ hàng tháng ở thôn, 

tổ dân phố đa ̃đươc̣ bố trí theo quy điṇh dôi dư sắp xếp, sáp nhâp̣ thôn, tổ dân 

phố. 

2. Về cách tính hỗ trợ một lần: 

Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND. 

Trong trường hơp̣ một người thuôc̣ nhiều đối tươṇg đươc̣ hưởng chế đô ̣hỗ 

trợ dôi dư theo Nghi ̣ quyết số 01/2020/NQ-HĐND thì chỉ đươc̣ hưởng chế đô ̣

cao nhất. 

3. Về trình tự thực hiện: 

3.1. UBND cấp xã lập danh sách, hồ sơ và dự toán kinh phí chi trả đối với 

các trường hợp dôi dư được hưởng chính sách hỗ trợ một lần theo Nghị quyết số 

01/2020/NQ-HĐND (lập khi phát sinh đối tượng), xin ý kiến thống nhất của cấp 

ủy cùng cấp, Công an huyện; trình UBND cấp huyện xem xét, quyết định.  

Hồ sơ các trường hợp dôi dư gồm có: 

 a) Hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư được hưởng chính sách hỗ trợ 

một lần, gồm: 

- Nghị quyết (Quyết định) phê chuẩn đối với cán bộ cấp xã; Quyết định 

tuyển dụng đối với công chức cấp xã;  

- Quyết định cho nghỉ việc của cơ quan có thẩm quyền (nếu có). 

b) Hồ sơ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

dôi dư được hưởng chính sách hỗ trợ một lần, gồm: 

- Quyết định bố trí công tác đối với người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.  

                                                 
1 Gồm các chức danh: dôi dư do sáp nhập 02 chức danh: (1) Phụ trách Văn phòng Đảng ủy, Tuyên 

giáo và Dân vận và (2) Phụ trách công tác tổ chức và kiểm tra Đảng thành 01 chức danh Văn phòng 

Đảng ủy; do bãi bỏ 03 chức danh: (1) Văn hóa - xã hội; (2) Giao thông - Thủy lợi, nông lâm nghiệp; 

(3) Dân số - Gia đình - Trẻ em tại 03 đơn vị cấp xã/mỗi cấp huyện được lựa chọn để thực hiện thí điểm 

theo quy định. 



 3 

- Danh sách chi trả phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (để xác định thời điểm công tác và 

nghỉ công tác). 

Trong trường hợp các đối tượng dôi dư thiếu các văn bản trên, UBND cấp 

xã lập danh sách, dự toán kinh phí chi trả các trường hợp dôi dư được hưởng 

chính sách hỗ trợ một lần theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND, sau khi xin ý 

kiến thống nhất của cấp ủy cùng cấp, thực hiện thông báo niêm yết công khai 

danh sách, dự toán kinh phí, lý do thiếu các văn bản trên tại trụ sở UBND cấp xã 

trong thời gian 10 ngày. Sau thời gian niêm yết, nếu không có ý kiến phản hồi, 

UBND cấp xã trình UBND cấp huyện xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm 

về việc lập danh sách của mình. 

3.2. Trên cơ sở đề nghị của UBND cấp xã, phòng Nội vụ phối hợp với Ban 

Tổ chức Huyện ủy, phòng Tài chính - Kế hoạch và các phòng, ban có liên quan 

thẩm định đối tượng, kinh phí thực hiện trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem 

xét, quyết định. 

3.3. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch chủ động cân đối kinh phí ngân sách 

cấp huyện chi trả cho các đối tượng kịp thời; Trong trường hợp không cân đối 

được ngân sách cấp huyện để chi trả cho các đối tượng dôi dư tại thời điểm phát 

sinh, thực hiện tổng hợp báo cáo Sở Tài chính, Sở Nội vụ xem xét báo cáo 

UBND tỉnh bổ sung kinh phí kịp thời cho huyện. 

3.4. Định kỳ 2 lần/năm (kỳ 1 trước ngày 20/6, kỳ 2 trước ngày 20/11), 

UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị gửi về UBND huyện để tổng hợp, xem 

xét phê duyệt đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-

HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh.  

II. VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2020/NQ-HĐND VÀ NGHỊ 

QUYẾT SỐ 04/2021/NQ-HĐND  

1. Về số lượng, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và 

ở thôn, tổ dân phố:  

1.1. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí 

theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 

về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Đối với các xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp 

xã theo Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 hiện nay chưa phân loại đơn vị 

hành chính, việc bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở những 

đơn vị hành chính này theo phân loại đơn vị hành chính theo Đề án số 08/ĐA-

UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về sắp xếp các đơn vi ̣ hành chính cấp 

huyêṇ, cấp xa ̃giai đoaṇ 2019-2021 tỉnh Laṇg Sơn. Trong trường hợp có Quyết 

định của Chủ tịch UBND tỉnh về phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn mới 

hình thành sau sắp xếp thì thực hiện theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. 
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1.2. Số lượng, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở 

thôn, khối phố thực hiện theo Khoản 1, 2 Điều 2 Nghị quyết số 02/2020/NQ-

HĐND. 

Trên cơ sở số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã hiện có, UBND các xã, thị trấn rà soát và thực hiện sắp xếp bố trí chức danh, 

số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, đảm bảo số lượng theo 

quy định trên và chức danh nào cũng có người đảm nhiệm, tăng cường kiêm 

nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả của đội ngũ người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã.  

Đối với những đơn vị đã bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh 

Phó Trưởng Công an xã thì thực hiện giảm số lượng người tương ứng theo quy 

định, đề nghị UBND các xã, thị trấn thống nhất với Trưởng Công an huyện, lập 

tờ trình gửi về UBND huyện đề nghị miễn nhiệm Phó Trưởng công an xã là 

người địa phương. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, có thể bố trí thêm 

chức danh Phó Trưởng công an xã là người địa phương theo hướng kiêm nhiệm, 

đảm bảo tổng số người không vượt quá số lượng quy định.  

2. Về chế độ bảo hiểm xã hôị (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT):  

2.1. Về mức đóng BHXH, BHYT, hình thức thu và hưởng chế độ BHXH, 

BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thực hiện theo quy 

định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn 

hiện hành. 

2.2. Mức phụ cấp của từng chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND chưa bao gồm BHXH và BHYT; căn 

cứ vào số đối tượng thực tế phát sinh, các huyện, thành phố lập dự toán chi tiết, 

tổng hợp chung cùng thời điểm xây dựng dự toán NSNN trong dự toán NSNN 

hàng năm2. 

3. Về nội dung thực hiện khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức 

chính trị - xã hội ở cấp xã: 

Trên cơ sở mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội 

ở cấp xã quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND, UBND cấp 

huyện hướng dẫn, phân bổ kinh phí và chỉ đạo UBND cấp xã căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ của các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, chương trình 

hoạt động và dự toán kinh phí thực hiện để đảm bảo hoạt động của tổ chức chính 

trị - xã hội thực tế phát sinh trong năm. 

Trong đó thực hiện chi một số nhiệm vụ chủ yếu như sau: vật tư văn phòng; 

hội nghị; công tác phí; chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành; công tác 

phí; chi tiếp khách; công tác thông tin, tuyên truyền;…chi một số nội dung liên 
                                                 

2 Thực tế một số đối tượng đã được ngân sách hỗ trợ mua thẻ BHYT như: người dân tộc thiểu số 

đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…). 
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quan đến hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố, họp sơ 

kết, tổng kết, chi, mua sách báo, thanh toán dịch vụ công,… và các nhiệm vụ 

liên quan khác phát sinh theo quy định, khi thanh quyết toán phải có đầy đủ hóa 

đơn, chứng từ hợp pháp đối với từng nội dung chi theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

 4. Về bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố: 

4.1. Đối tươṇg  

Ngoài các chức danh ở thôn, tổ dân phố đã được hưởng phụ cấp hàng tháng 

hoặc hỗ trợ hàng tháng theo quy định, các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố khi 

được cử tham gia trực tiếp thưc̣ hiêṇ công việc của thôn, tổ dân phố thì được 

hưởng mức bồi dưỡng theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 

của HĐND tỉnh Lạng Sơn. 

4.2. Mức chi 

Thực hiện theo quy định tại Điều 1, Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND 

ngày 03/02/2021 của HĐND tỉnh. 

4.3. Nguyên tắc chi 

a) Người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố chỉ được hưởng 

mức bồi dưỡng khi tham gia trực tiếp vào các công việc của thôn, tổ dân phố, cụ 

thể như sau: 

Các chức danh thuộc tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội ở thôn, tổ dân phố 

khi được huy động tham gia trực tiếp vào công việc theo chức năng, nhiệm vụ, 

điều lệ của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thì nguồn kinh phí chi trả từ 

các nguồn: Đoàn phí, hội phí; kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã 

hội cấp xã hỗ trợ cho các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố3 

và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).  

- Các trường hợp được thôn, tổ dân phố huy động tham gia các hoạt động 

của thôn, tổ dân phố theo quy định4. Nguồn kinh phí chi trả: Từ nguồn khoán 

kinh phí bồi dưỡng người trực tiếp tham gia hoạt động của thôn, tổ dân phố và 

kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố được quy định tại Điều 1, Nghị quyết số 

04/2021/NQ-HĐND và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

b) Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm kiểm soát thời gian 

người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; lập danh sách đảm bảo 

tính chính xác, trung thực, khách quan, thực hiện công khai theo quy định.  

c) Không áp duṇg mức chi bồi dưỡng theo Nghi ̣ quyết số 04/2021/NQ-

                                                 
3 Như: Hội Cựu chiến bình cấp xã hỗ trợ kinh phí cho Chi hội Cựu chiến binh ở thôn, tổ dân phố; 

Đoàn thanh niên CSHCM hỗ trợ cho Chi đoàn thanh niên CSHCM ở thôn, tổ dân phố; Hội LHPN hỗ 
trợ cho Chi hội Phụ nữ ở thôn, tổ dân phố; Hội Nông dân hỗ trợ cho Chi hội Nông dân ở thôn, tổ dân 
phố. 

4 Tại văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 16/4/2019 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của 
thôn, tổ dân phố.  
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HĐND trong trường hơp̣ sau: 

- Trong trường hơp̣ được huy động tham gia các chương trình, hoaṭ đôṇg 

khác (ngoài chương trình, hoạt động của thôn, tổ dân phố, của các chi hội, đoàn 

thể ở thôn, tổ dân phố), nếu đã được hưởng mức chi bồi dưỡng theo quy điṇh taị 

chương trình, kế hoac̣h huy đôṇg hoăc̣ bồi dưỡng theo chủ trương xa ̃hôị hoá thì 

không được hưởng mức bồi dưỡng theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND. 

- Trong trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, 

tổ dân phố đã được hưởng phụ cấp hàng tháng hoặc hỗ trợ hàng tháng được 

phân công kiêm nhiệm các chức danh thuộc đối tượng được hưởng mức bồi 

dưỡng (hoặc ngược lại) thì chỉ được hưởng phụ cấp hàng tháng hoặc mức hỗ trợ 

hàng tháng theo quy định và không được hưởng mức bồi dưỡng theo Nghị quyết 

số 04/2021/NQ-HĐND. 

d) Việc bố trí người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố đảm 

bảo công khai, minh bạch, khách quan; tổng kinh phí chi trả mức bồi dưỡng cho 

người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố không vượt tổng mức 

kinh phí được giao. 

đ) Kết thúc năm ngân sách, số kinh phí khoán bồi dưỡng người trực tiếp 

tham gia hoạt động của thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân 

phố còn dư được chuyển sang năm sau. 

4.4. Hồ sơ và thủ tục thanh toán 

Căn cứ nguồn kinh phí từ hội phí, đoàn phí, khoán kinh phí bồi dưỡng 

người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt 

động của thôn, tổ dân phố, các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) của thôn, 

tổ dân phố, Trưởng thôn (hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố) quyết định bồi dưỡng đối 

với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố theo quy định; trình 

Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt, cụ thể: 

Trưởng thôn/Tổ trưởng Tổ dân phố xem xét, nếu thấy nội dung công việc 

do người tham gia trực tiếp vào công việc của thôn, tổ dân phố phù hợp với quy 

định tại tiết a, điểm 4.3, khoản 4 hướng dẫn này thì lập danh sách theo Phụ lục 

số 04 kèm theo. Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng, Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ 

dân phố chuyển Danh sách đó đến UBND cấp xã để được thanh toán tiền bồi 

dưỡng theo quy định. 

UBND cấp xã căn cứ đề xuất của Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố kiểm 

tra, phê duyệt và chỉ đạo Bộ phận tài chính xã thực hiện thanh toán kinh phí hỗ 

trợ cho các đối tượng trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố, chậm 

nhất trước ngày 20 hàng tháng (Theo phụ lục số 05 kèm theo hướng dẫn này).  

Trưởng thôn/Tổ trưởng Tổ dân phố có trách nhiệm thực hiện công khai số 

kinh phí đã hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân 

phố tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố để người dân biết và giám sát. 
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5. Về nội dung chi hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố 

Trên cơ sở mức khoán kinh phí bồi dưỡng người trực tiếp tham gia vào 

công việc của thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố quy 

định tại khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND, Phòng Tài chính – 

Kế hoạch hướng dẫn, phân bổ kinh phí và chỉ đạo UBND cấp xã căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ của các thôn, tổ dân phố xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt 

động và dự toán kinh phí thực hiện để đảm bảo các hoạt động của thôn, tổ dân 

phố phát sinh trong năm, trong đó ưu tiên chi trả kinh phí bồi dưỡng cho người 

trực tiếp tham gia vào công việc của thôn tổ dân phố, số còn lại thực hiện chi 

một số nhiệm vụ chủ yếu như sau: công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến các 

chính sách, họp sơ kết, tổng kết, văn phòng phẩm, chè, nước, phát động các 

phong trào, ... 

Đối với nội dung chi đã có quy định cụ thể về chế độ, tiêu chuẩn, định mức 

thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành; đối với những nội dung chi 

mang tính chất đặc thù chưa có quy định mức chi cụ thể, Chủ tịch UBND cấp xã 

quyết định mức chi trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách 

nhiệm đối với quyết định của mình. 

Kết thúc năm ngân sách, UBND cấp xã có trách nhiệm tổng hợp quyết toán 

kinh phí đã chi của các thôn, tổ dân phố, báo cáo Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện xem xét, tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách huyện theo quy định. 

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 08/HD-UBND ngày 10/6/2020 của 

UBND huyện Bắc Sơn. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc 

đề nghị UBND các xã, thị trấn báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để 

thống nhất thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Phòng Nội vụ; 

- Trang TTĐT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiều 

 


		2021-04-20T07:36:25-0700


		2021-04-20T08:51:29+0700


		2021-04-20T08:51:29+0700


		2021-04-20T08:51:29+0700




