
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2020 

V/v xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định chức danh, 

mức phụ cấp đối với người kiêm 

nhiệm làm công tác trẻ em cấp xã 
 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Xem xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 

26/SLĐTBXH-TEBĐG ngày 25/02/2020 về trình dự thảo Tờ trình của UBND 

tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, mức 

phụ cấp đối với người kiêm nhiệm làm công tác trẻ em cấp xã, đồng chí Dương 

Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Tại Điểm a Khoản 7 Điều 2 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 

06/11/2019 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, quy định như sau:  

“7. Công chức Văn hóa - xã hội 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục, 

thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, 

giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình, trẻ em và thanh niên theo quy 

định của pháp luật;”. 

Theo quy định trên thì Công chức Văn hóa - xã hội đã được giao trách 

nhiệm tham mưu cho UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ làm công tác trẻ em ở 

cấp xã, HĐND tỉnh không cần quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người 

kiêm nhiệm làm công tác trẻ em cấp xã. Do đó, UBND tỉnh không đề nghị 

Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh 

quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người kiêm nhiệm làm công tác trẻ em 

cấp xã như đề xuất của Sở Lao động - Thương bình và Xã hội tại văn bản trên. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan biết./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: NV, TC, TP; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KG-VX, NC, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NCD).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Hà 
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