
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 616/UBND-NV Chi Lăng, ngày 13  tháng 4 năm 2022 

V/v thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-

UBND ngày 07/3/2020 của UBND tỉnh   

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

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 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; Thông tư số 13/2019/TT-BNV 

ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng 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; 

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

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

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Công văn số 371/SNV-XDCQ ngày 06/4/2022 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 07/3/2020 

của UBND tỉnh. 

Căn cứ Quyết định số 3403/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Chi Lăng Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên 

địa bàn huyện Chi Lăng. 

Uỷ ban nhân dân huyện thông báo và yêu cầu các xã thị trấn thực hiện chế độ 

phụ cấp kiêm nhiệm chức danh như sau: 

1. Về nguyên tắc thực hiện 

Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người 

trong số lượng quy định tối đa theo quy định, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền 

quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định. 

Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp 

kiêm nhiệm cao nhất. Phụ cấp kiêm nhiệm không dùng để tính đóng, hưởng chế 

độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.  

2. Đối với trường hợp kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND cấp xã 

Căn cứ quy định tại Điều 32, Điều 60 và Điều 67 Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019): Thường trực Hội đồng nhân 

dân cấp xã gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân và các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp xã; Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân cấp xã là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên 

trách. Đồng thời, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 

11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn việc xác định dự kiến 

cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu 
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Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân là 01 người. Như vậy, chức danh Chủ tịch HĐND cấp xã là chức danh 

hoạt động kiêm nhiệm, không bố trí biên chế chuyên trách; 

Tại điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 

của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 

lượng vũ trang quy định nguyên tắc: Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh 

lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) nào thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức 

vụ theo chức danh lãnh đạo đó. Nếu một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo 

khác nhau thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ của chức danh 

lãnh đạo cao nhất. Nếu kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn 

vị khác mà cơ quan, đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng 

đầu thì được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm. Theo đó, phụ cấp kiêm nhiệm 

chức danh chỉ áp dụng đối với trường hợp chức danh kiêm nhiệm được bố trí 

biên chế chuyên trách; 

Tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/04/2019 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 quy định: Cán 

bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số 

lượng quy định tối đa tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này, kể từ ngày được cấp có 

thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm; 

Tại điểm a khoản 1 Điều 3 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 

07/3/2020 của UBND tỉnh quy định: Bí thư Đảng ủy hoặc Phó Bí thư Đảng ủy 

đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Đối với xã, phường, thị trấn thực hiện 

chủ trương Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thì bố trí Phó 

Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân; 

Theo các quy định trên, trường hợp kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND 

xã là chức danh không bố trí biên chế chuyên trách và không làm giảm số lượng 

biên chế được giao nên không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo 

quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP. 

Uỷ ban nhân dân huyện thông báo để các xã được biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện;     

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

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

- Đảng uỷ, HĐND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. (HVBa) 

CHỦ TỊCH 
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