
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHI LĂNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 701 /UBND-TCKH 

V/v thực hiện chế độ đối với lực 

lượng dân phòng ở cơ sở trên địa 

bàn huyện Chi Lăng 

   Chi Lăng,  ngày 22 tháng 4 năm 2022 

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

Thực hiện Công văn số 853/STC-QLNS ngày 15/4/2022 của Sở Tài chính 

về việc thực hiện chế độ đối với lực lượng dân phòng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện chế độ đối với lực 

lượng dân phòng ở cơ sở trên địa bàn huyện Chi Lăng như sau: 

1. Trong thời gian từ nay đến khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh 

trật tự ở cơ sở được ban hành và có hiệu lực, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực 

hiện chế độ đối với lực lượng dân phòng ở cơ sở, đảm bảo khi tham gia các công 

việc thì được hưởng chế độ của người hoạt động không chuyên trách tham gia 

các hoạt động của thôn, tổ dân phố theo quy định, cụ thể: 

- Đối với người đang kiêm nhiệm chức danh khác (được hưởng phụ cấp 

hằng tháng): tiếp tục thực hiện kiêm nhiệm và chi trả phụ cấp theo quy định. 

- Đối với người không được hưởng phụ cấp hằng tháng: đảm bảo khi 

tham gia các công việc, hoạt động của thôn, tổ dân phố thì được hưởng mức bồi 

dưỡng được quy định tại Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 

của HĐND tỉnh. 

2. Về kinh phí thực hiện: Kinh phí đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí bồi dưỡng người trực tiếp tham gia 

vào công việc của thôn, tổ dân phố cho các xã, thị trấn đã được bố trí ngay từ 

đầu năm tại Quyết định số 5888/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2022 (Biểu số 04/CNSX, mục 5.2. Chi quản lý nhà nước). 

UBND huyện Chi Lăng yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện theo 

đúng nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (BC); 

- TT HĐND huyện (BC); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH (Tr). 
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Vi Nông Trường 
 


		2022-04-25T15:20:54+0700




