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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số:      /BC-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày      tháng 12 năm 2020 

 

 

BÁO CÁO  

 Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Quy định chức danh, số 

lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực 

tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố   

 

 

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh được phân công thẩm tra Tờ trình 

số   445/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và 

dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chức danh, số lượng, 

mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

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

thôn, tổ dân phố   

Sau khi nghiên cứu các văn bản, tài liệu và làm việc với các cơ quan liên 

quan, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

kết quả thẩm tra như sau:  

1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Thực hiện 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, theo đó, Hội 

đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND ngày 

17/7/2019 để triển khai thực hiện. 

 Tuy nhiên, việc thực hiện bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công 

việc ở thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND đang còn một 

số bất cập. Các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên thôn, nhân viên y tế 

thôn bản, cộng tác viên dân số, y tế được hưởng phụ cấp theo các văn bản của 

Trung ương đang còn hiệu lực
1
 được tích hợp vào nhóm những người trực tiếp 

tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố với mức khoán thôn, tổ dân phố loại I 25 

triệu đồng/thôn/năm, loại II 22 triệu đồng/ thôn/năm, loại III 20 triệu 

đồng/thôn/năm, do đó nếu để chi trả phụ cấp cho Thôn đội trưởng, nhân viên y 

tế thôn bản, Công an viên, cộng tác viên dân số, y tế theo quy định của Trung 

ương thì kinh phí để bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ 

dân phố thấp so với mức độ, khối lượng thực hiện nhiệm vụ. 
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 Có hiệu lực thi hành trước Nghị định số 34/2019/NĐ-CP 
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Vì vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND là cấp thiết, phù hợp 

với tình hình thực tế của địa phương và tâm tư, nguyện vọng của nhóm người 

thực hiện nhiệm vụ khác ở thôn, tổ dân phố. 

2. Trình tự, thủ tục; thẩm quyền ban hành Nghị quyết 

Hồ sơ, trình tự, thủ tục xây dựng Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban 

nhân dân tỉnh2 và thẩm quyền ban hành Nghị quyết đảm bảo đúng theo các quy 

định của pháp luật hiện hành.  

3. Về nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết 

Ban Pháp chế nhất trí với các nội dung của Tờ trình và dự thảo Nghị 

quyết; kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết Quy định 

chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực 

tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố tại Kỳ họp này.  

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành, chỉ 

đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai 

thực hiện Nghị quyết; Kịp thời ban hành quy định cụ thể số lượng công chức 

theo từng chức danh theo điều 9 Thông tư số 13/2019//TT-BNV ngày 

06/11/2020 của Bộ Nội vụ; hướng dẫn cụ thể việc bố trí chức danh, số lượng cán 

bộ không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, đảm bảo không bỏ sót 

nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, trong đó chú ý bố 

trí Thôn đội trưởng, Công an viên, Nhân viên y tế thôn, bản kiêm cộng tác viên 

dân số, y tế và gia đình kiêm nhiệm nhóm nhiệm vụ khác ở thôn, tổ dân phố; 

hướng dẫn mức bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia công việc của 

thôn, tổ dân phố. Quan tâm phụ cấp cho đội ngũ nhân viên y tế tổ dân phố làm 

việc ở phường, thị trấn. 

Ban Pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận và 

quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, PC. 

 

 
 

TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhuần 
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 Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; khoản 2 

Điều 13 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ. 
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