
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  2187/UBND-NV Chi Lăng, ngày 26  tháng 11  năm 2021 

V/v dừng chi trả chế độ phụ 

cấp kiêm nhiệm chức vụ cán bộ 

cấp xã 

 

 

Kính gửi: 

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

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Nghị định 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 ở xã, phường, 

thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về 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, Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc 

tỉnh Lạng Sơn, Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 07/3/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện Công văn số 1046/UBND-NC ngày 09/12/2011 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công 

chức cấp xã, trong đó có hướng dẫn “Đối với cán bộ cấp ủy kiêm nhiệm chức danh 

Chủ tịch HĐND (đối với tất cả các xã loại 1, loại 2, loại 3) được hưởng chế độ phụ 

cấp kiêm nhiệm theo quy định trên từ nhiệm kỳ 2011-2016”. Ủy ban nhân dân 

huyện đã ban hành các quyết định hưởng phụ cấp kiêm nhiệm đối với Bí thư Đảng 

uỷ hoặc Phó Bí thư Đảng uỷ xã, thị trấn kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân.  

Thực hiện Thông báo số 216/TB-SNV ngày 23/10/2021 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn thông báo kết luận Hội nghị giao công tác Nội vụ 9 tháng đầu năm, triển 

khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, trong đó có nội dung “trường hợp 

Bí thư cấp uỷ hoặc phó bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân mà 

không giảm được số lượng người theo quy định thì không được hưởng phụ cấp kiêm 

nhiệm”; trong khi chờ Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, Ủy 

ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện 

như sau: 

1. Dừng việc chi trả phụ cấp kiêm nhiệm đối với Bí thư Đảng uỷ hoặc Phó Bí 

thư Đảng uỷ kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tại các xã, thị trấn kể 

từ ngày 01/12/2021. 



 

 

2. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham 

mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT. (HVBa), 05b 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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