
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NC Lạng Sơn, ngày         tháng  4  năm 2020 
 

V/v thực hiện triển khai thực hiện 

một số chế độ chính sách đối với 

cán bộ, công chức cấp xã 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Sở Nội vụ; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Nhằm tinh giản biên chế, sắp xếp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức 

tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngày 12/11/2018 UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 2322/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên 

chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. 

Căn cứ Nghi ̣điṇh của Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ1, 

Hội đồng nhân dân tỉnh đa ̃ban hành Nghi ̣quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 

30/3/2020 quy định 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, 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 địa bàn tỉnh Laṇg Sơn; UBND tỉnh đã ban hành Quyết 

định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 quy định số lượng và bố trí cán 

bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Theo đó, việc tinh giản biên chế công chức cấp xã, việc thí điểm sắp 

xếp, cơ cấu lại những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở 

thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2322/QĐ-UBND đa ̃

không còn phù hợp với các quy điṇh hiêṇ hành và thưc̣ tiêñ taị điạ phương; 

một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã đã được sửa đổi, 

bổ sung hoăc̣ baĩ bỏ theo Nghi ̣ điṇh số 34/2019/NĐ-CP và Thông tư số 

13/2019/TT-BNV (xếp lương, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh, chế đô ̣ phu ̣

cấp theo loaị xã. 

                                           
1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ ban hành của 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; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ ban hành hướng 

dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 
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Để thống nhất việc quản lý, thưc̣ hiêṇ môṭ số chính sách đối với cán bộ, 

công chức cấp xã, người hoaṭ đôṇg không chuyên trách ở cấp xa,̃ ở thôn, tổ 

dân phố trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định, UBND tỉnh yêu cầu như sau: 

1. Về thực hiêṇ Quyết điṇh số 2322/QĐ-UBND 

Thống nhất không tiếp tuc̣ thưc̣ hiêṇ Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ 

cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo 

Quyết điṇh số 2322/QĐ-UBND để thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh 

và Nghi ̣quyết của HĐND tỉnh, cu ̣thể như sau: 

a) Đối với cán bộ, công chức cấp xa:̃ 

Thưc̣ hiện theo Quyết điṇh số 04/2020/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của 

UBND tỉnh quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

b) Đối với người hoaṭ động không chuyên trách 

Thưc̣ hiêṇ theo Nghi ̣ quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của 

HĐND tỉnh quy định 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, 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. 

c) Viêc̣ thực hiêṇ chủ trương Bí thư đảng ủy đồng thời là Chủ tịch 

UBND cấp xã được thực hiện theo tinh thần chỉ đaọ của Bô ̣Chính tri,̣ các quy 

định của pháp luật đối với những nơi có đủ điều kiêṇ, khuyến khích việc kiêm 

nhiệm chức danh. 

2. Về thưc̣ hiêṇ môṭ số chế đô,̣ chính sách đối với cán bô,̣ công chức 

cấp xã 

Căn cứ thẩm quyền quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, UBND 

các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện chế đô,̣ chính sách đối với 

cán bộ, công chức cấp xa ̃ theo quy định tại Nghị điṇh số 34/2019/NĐ-CP, 

Thông tư số 13/2019/TT-BNV, kể từ ngày các văn bản này có hiệu lực thi 

hành: 

a) Thực hiện bổ nhiệm ngạch, xếp lương đối với cán bô,̣ công chức cấp 

xa ̃theo khoản 2 Điều 2 Nghi ̣điṇh số 34/2019/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư số 

13/2019/TT-BNV, cu ̣thể: 

- Thực hiện xếp lương đối với cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ 

hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức 

lao động hiện hưởng theo khoản 2 Điều 2 Nghi ̣điṇh số 34/2019/NĐ-CP; 
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- Rà soát, quyết định bổ nhiệm ngạch, xếp lương đối với cán bộ, công 

chức cấp xã theo điểm a, khoản 1 Điều 10 Thông tư số 13/2019/TT-BNV; 

- Thực hiện xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã có thay đổi về 

trình độ chuyên môn theo khoản 2 Điều 2 Nghi ̣ điṇh số 34/2019/NĐ-CP và 

khoản 2 Điều 10 Thông tư số 13/2019/TT-BNV; 

Đối với các trường hợp có thay đổi về trình độ đào tạo phù hợp với chức 

danh đảm nhiệm do tự túc đi học (không được cơ quan có thẩm quyền cử đi 

học) đến ngày Nghị định số 34/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì được xếp 

lương theo trình độ đào tạo mới kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp.  

Thống nhất kể từ năm 2020, các trường hơp̣ có thay đổi về trình độ đào 

tạo phù hợp với chức danh đảm nhiệm, phải được cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền về quản lý hoặc sử dụng cán bộ, công chức đồng ý cho đi đào tạo (kể 

cả trường hợp tự túc đi học) mới được xem xét xếp lương theo trình độ đào 

tạo mới. 

b) Thực hiện phụ cấp kiêm nhiệm chức danh theo khoản 3 Điều 2 Nghi ̣

điṇh số 34/2019/NĐ-CP và Điều 11 Thông tư số 13/2019/TT-BNV. 

c) Không thực hiện chế đô ̣phu ̣cấp theo loaị xa ̃cho cán bộ cấp xã. Lý 

do: Khoản 2 Điều 3 Nghi ̣điṇh số 34/2019/NĐ-CP đã bãi bỏ Điều 9 Nghị định 

số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, 

một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và 

những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 

d) Xem xét, giải quyết cán bô,̣ công chức cấp xa ̃dôi dư do đã bố trí vượt 

số lượng được giao theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND; công chức dôi 

dư do không đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 

13/2019/TT-BNV theo các phương án sau: 

- Tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định 

số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; 

-  Giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; 

nghỉ hưu trước tuổi; nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại 

Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ về chế độ, chính 

sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các 

chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, 

Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; 

- Điều chuyển, bổ sung cho các cấp xã thuộc địa bàn huyện, thành phố 

hoặc ở địa bàn huyện, thành phố khác thuộc tỉnh; hoặc chuyển thành công 

chức từ cấp huyện trở lên theo quy định hiện hành. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2019-nd-cp-can-bo-cong-chuc-cap-xa-va-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-412266.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-108-2014-nd-cp-chinh-sach-tinh-gian-bien-che-258044.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-113-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-108-2014-nd-cp-ve-chinh-sach-tinh-gian-bien-che-393041.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-108-2014-nd-cp-chinh-sach-tinh-gian-bien-che-258044.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-26-2015-nd-cp-che-do-doi-voi-can-bo-khong-du-dieu-kien-ve-tuoi-tai-cu-tai-bo-nhiem-267682.aspx
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3. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố 

thống nhất triển khai thực hiện chế đô,̣ chính sách đối với cán bộ, công chức 

cấp xã theo đúng quy định; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính 

sách đối với cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh 

kết quả thực hiện. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố 

triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ngành: Tài chính, Tư pháp, Thanh tra tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

các phòng: KTTH, TH; 

- Lưu: VT, NC (HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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