
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-NV 

V/v hướng dẫn thực hiện chế độ 

chính sách đối với người hoạt động 

không chuyên trách 

Hữu Lũng, ngày      tháng 01 năm 2022 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND 

tỉnh 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 địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của HĐND 

tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND 

ngày 30/03/2020 của HĐND tỉnh; 

Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 62/HDLN-SNV-STC ngày 16/3/2021 của 

Liên Sở Nội vụ, Sở Tài chính về 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; 

Căn cứ Công văn số 760/SNV-VP ngày 30/7/2018 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc trả lời nội dung đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị tại 

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của ngành Nội vụ. 

Để việc thực hiện chế độ chính sách đối với những người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu phố được thuận lợi, đảm bảo kịp thời. Ủy ban 

nhân dân huyện Hữu Lũng hướng dẫn các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn thực hiện chế độ chính sách đối với những người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu phố như sau: 

1. Các đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, 

khu phố thay đổi thường xuyên, không ổn định. Do vậy để đảm bảo kịp thời việc 

thực hiện chế độ chính sách theo quy định, UBND huyện giao Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn ban hành Quyết định bố trí chức danh, mức phụ cấp chức danh, 

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

cấp xã; ở thôn, khu phố thuộc địa bàn quản lý và gửi các Quyết định về UBND 

huyện (qua Phòng Nội vụ) để theo dõi. Thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột 

xuất về số lượng, chất lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức 

danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu phố theo 

quy định. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/02/2022. 
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2. Phòng Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn việc 

thực hiện chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã; ở thôn, khu phố theo quy định. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cân đối kinh phí thực hiện các chế độ 

chính sách theo quy định và hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nghiên túc triển khai tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 
- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Nội vụ; 

- BHXH huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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