
HQI BONG NHAN DAN 
TIMI HA GIANG 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

      

S: 40120201NQ-HDND Ha Giang, ngày 09 tháng 12 nám 2020 

NGII! QUYET 

Quy dnh s Iung, chfrc danh di vói ngirô'i hot dng không chuyên trách cp xã; 
mfrc phii cap, mfrc phii cp kiêm nhim dôi vói ngirbi hot dng không chuyên 
trách& cp x,& thôn, tdân ph; mfrc boi dtr&ng, rnü'c phit cp di vol ngirô'i 

trrc tiep tham gia cong vlçc cua thon, to dan pho; mire khoan kinh phi hot d9ng 
di vol các to chfrc chInh frl  - xa hi & cp xã trên dja bàn tinh Ha Giang 

HQI BONG NHAN DAN TINH HA GIANG 
IUiOA XVII- K HQP TH(1' 16 

Can c& Lu42t T chzc chInh quyn dja phirnng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 
Can ci Lut tha ddi, bo2  sung mt s diêu cüa Lut i'd chzc ChInh phz va 

Lut TO ch&c chin/i quyên a'ja phuv'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019; 
Can cz Lut Dan quán tr v ngày 22 tháng 11 nám 2019; 
Can cth Nghj djnh sd 38/2006/ND-CF ngày 17 tháng 4 nárn 2006 cia ChInh phz. 

ye báo v dan phO; 
Gàn ci Nghj djnh sO 73/2009/ND-CF ngày 07 tháng 9 nám 2009 cza 

ChInh phz quy djnh chi tiêt thi han/i mt5t sO diêu cüa Pháp lnh cOng an xä; 
Can cz- Nghj djnh sd 92/2009/ND-UP ngày 22 tháng 10 nàm 2009 cia C'hInh 

phz ye chi-c dan/i, sO hrig, m5t sO ché d chInh sac/i a'Oi vó'i can b2,  cOng chzc 0' 
xa, phwOng, thj trán và nhztng ngw&i hoqt dng lthOng chuyên trách & cap xâ, 

Can c& Nghj djnh so' 34/2019/ND-CP ngày24 tháng 4 nám 2019 cia 
C'hInh phi ye vic tha dOi ho sung m5t so quy djnh ye can b, cOng chi-c cOp xä và 
ngic&i hogt d5ng khOng chuyên trOch 0' cOp xâ, 0' thón, tO dOn ph6,' 

Can cz Nghj djnh sd 72/2020/ND-CF ngày 30 thOng 6 nám 2020 cia 
ChInh phi quy djnh clii tiét mt sO diêu cza Lut DOn quOn tt vç ye tO chic xOy 
c4tng 4c lztcing và die dç5, chin/i sOch dOi vOl DOn quOn tt v; 

Can ci Quyét djnh sO 75/2009/QD-7'7'g ngàyll tháng 5 nOm 2009 cla Thi 
tithng C'hInh phi ye vic quy djnh chê dç5 phy cOp dOi vOl nhOn viên y tê thOn, ban; 

Can ci'c Thông tit sd 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 nám 2019 cia Bç5 
N5i vy hwó'ng dOn mç5t sO quy djnh ye cOn b5, cOng chzc cOp xa và ngzthi hogt 
dng khOng chuyên trOd/i & cOp xâ, 0' thOn, tO dan pliO; 

Xét Ta trInh sO 75i7Tr-UBND ngay 26 thOng 11 nám 2020 cza ban n/iOn dOn 
tin/i ye du- thOo Nghj quyêt quy din/i  sO lucing chic dan/i dôi vOl ngzt&i hogt dçäng 
lthOng chuyên trOch cOp xd,' mi'ccphy cOp, phy cap kiêm nhim dOi vOl ngwO'i hoyt dç5ng 
khOng chuyên trOch & cap x4 0' thOn, tO dánphO, mc bOi du-5iig, mz-cphy cap dOi vOl 
ngw&l tnc tip tham gia cOng vic ci'ia thOn, to dOn ph6; mjc /thoán kin/i phi hogt d5ng 
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&i vái các to chic chInh zj - xä h3i a c4 xä trên dja bàn tinh, Btho cáo thám tra so 
36/BC-PC ngày 06 tháng 12 nãrn 2020 cüa Ban pháp cM Hç3i a'óng nhán dan thth; j 
Jden thdo luan  cüa dgi biêu Hç3i a'óng n/ian dan tgi 19) hQp, 

QUYET NGHI: 

Diu 1. Quy dlnh  chfrc danh, b trI s hrçrng, mfrc phii cp cüa tIrng 
chfrc danh, mfrc phij cp kiêm nhim chfrc danh di vói nhfrng ngirri hot 
dng không chuyên trách & cp xã 

1. S hxçing nMng ngtr&i hoat dng không chuyên trách a c.p xã disçic b ti-I 
theo Quyt djnh phn 1oi don vj hành chInh xâ, phuing, thi, trân ci the: 

a) Cp xã loai 1 t& da 10 ngu&i; 

b) Cp xâ loai 2 thi da 8 ngu&i; 

c) Cp xâ 1oi 3 t& da 7 ngixi. 

2. Chi'rc danh và mi.'ic phii cp cüa t&ng chi'rc danh: 

a) Mi don vi, hành chInh xa có 16 cht'rc danh, thj trn có 17 chrc danh, 
phir&ng có 19 chrc danh ngu&i ho.t dng không chuyên trách cap xã, cii the quy 
djnh t?i  Phii hic I kern theo Nghj quyêt nay. 

b) Mic phii cp cüa tirng chrc danh nhOng ngui hoat  dng không chuyên 
trách cp xa dirge quy djnh tai  Phii hic s I ban hành kern theo Nghj quyt nay. 

3. Phi cp kiêm nhiêm: 

a) Can b, cong chi'rc cp xa duçic kiêm nhim 01 chirc danh cüa ngirri hot 
dng không chuyên trách a cap xã và dtrgc hu&ng phi cap kiêrn nhim bang 60% 
müc phii cap cüa chüc daith kiêm nhim. Phi cap kiêm nhim chüc danh kbông 
dfing dê tinh dóng, hi.râng báo hiêm xa hi, bâo hiêm y tê. 

b) Nh&ng ngu&i hoat  dng không chuyên trách a cAp xã, ngoài mic phi cAp 
cüa chüc danE phii trách chInh, dirge hem nhim tôi da them 02 ch'(rc danh khác 
và hu&ng müc phii cAp kiêm nhim nhir sau: Kiêm nhim them 01 chüc danh dirge 
hi.r&ng 60% phi cap cüa chi'rc danh kiêm nhim; kiêm nhim 02 chüc danh dirge 
huâng 80% phii cap cüa chüc danh hem nhim có h so phii cap cao nhât. 

Diu 2. Quy djnh mfrc ph cAp cüa ffrng chfrc danh, mfrc phii cAp kiêm 
nhim chfrc danh dôi vói nhfrng ngirbi hot dng không chuyên trách & thôn, 
tdãnph 

1. Nhitng nguôi hot dng không chuyên trách & thôn, t d ph duc 
hu&ng mirc phi cap hang tháng, gm: BI thu chi b; Tri.r&ng thôn hoc To tru&ng to 
d phô; Tru&ng ban cOng tác Mt trn. 

2. Müc phii cAp cUa tirng chirc danh di v&i ngu&i hot dng không chuyên 
trách & thôn, to dn phô dirçic quy djnh ti Phi 1iic II kern theo Nghj quyêt nay. 

3. Phu cAp kiêm nhim 
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Nhüng ngtx?ii hot dng không chuyên trách a thôn, t dan ph6 ngoài mirc 
ph1i cap cüa chüc danh phii tráeh chInh, duçic kiêm nhim them chüc danh khác và 
hithng 100% phii cap cüa chirc danh kiêm nhim t?i  Phii 1ic II kern theo Ngh 
quyet nay. 

Diu 3. Quy djnh mfrc bi diröng aM vói ngirôi tham gia cong vic & 
thon, to dan pho 

1. Nguài tham gia cong vic & thôn, t dk ph dirge hu&ng mirc bi dirông, 
gOm: Chi hi tnr&ng Hi Cru chiên binh, Chi hi tnrâng Hi Lien hip Phi n, Chi 
hi tnr&ng Hi Nguó'i cao tuôi, Chi hi truâng Hi nông dan, BI thu chi doãn, Chi hi 
tnr&ng Hi chit th.p do, than viên khuyên nông, khuyên lam, thu y, môi tnr&ng (&i 
vói thôn, to dánphO thu5c thj trán cO san xuát nOng nghip). 

2. Murc bi duong dM v&i nguäi tham gia cong vic & thôn, t d ph& Ci 
the müc nhu sau: 

a) ThOn thuc xã biên gi&i; thOn thuc xã trçng dim, .phirc. tp v an ninh 
ti4t tir; thôn có lit 350 h gia dInh tr& len dirge hu&ng 50.000 ding/buiInguè'i. 
Giao Uy ban than dan cap xã quyêt djnh chi trà theo thire t phát sinh, nhung muc 
h trçi chi bôi throng tôi da ti'r ngãn sách nhà rnrâc cho nhüng ngu&i trrc tip tham 
gia cOng vic a thôn khOng qua 18 triu dOng/thônInm; 

b) Thôn, t dan ph cOn 1i diigc hu&ng 40.000 dng/bu&/ngu&i. Giao Uy 
ban nhãn dan cp xã quyêt djnh chi trã theo thc tê phát sinh, nhung müc h trçl 
chi bôi duOng tôi da tü ngãn sách nhà nuâc cho nh&ng ngu&i trirc tiêp tham gia 
cong vic & thôn, to dan phô khOng qua 15 triu dông/thôn, to dan phO/n5m. 

Diu 4. Quy djnh mfrc phi cp aM vói ngirOi tham gia cong vic & thOn, t 
dan ph theo quy dlnh  ti các van ban pháp 1ut chuyên ngành 

1. Nguii tham gia cong vic & thôn, t dan ph dirge hu&ng müc phi c.p hang 
tháng theo quy djnh ti the v5n bàn pháp lut chuyên ngành gOm: Thôn di lnr&ng; 
th viên y t thôn; Uy viên ban bão v dan phO (dôi vái to dan phO thuç3c phw&ng); 
cong an viên (dOi vói thOn, tO dan phô thu5c xâ, thj tran). 

2. Müc phi cp hang tháng cii th& dirge quy djnh tai Phi 1iic III kern theo 
Ngh quyêt nay. 

Diu 5. Khoán kInh phi hot dng cho các to chfrc chinh trj - xã hi & 
A - cap xa 

1. Các t chi'rc chInh trj - xã hi & cp xA bao grn: Uy ban Mt trn T 
quôc, Hi Lien hip Phii nü, Hi Nông dan, Hi Cju chiên binh, Doàn Thanh niên 
Cong san Ho CM Minh. 

2. Mi t chirc &rqc khoán kinh phi hott dng là 10 triu ding/t chCrc/1 nàm. 

Diu 6. Kinh phi dam bão 

1. Ngun kinh phi chi trã phi cp, thrc hin ch d chinh sách dM v&i 
nhUng ngu&i hot dng không chuyên trách và khoàn kinh phi hoat dng cho các 
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th chirc chinh trj - xã hi & cp xa và thôn, t dan ph do ngãn sách Trung rong và 
dja phucmg dam bâo theo quy djnh cUa Lust Ngãn sách nhà nu&c và các van bàn 
hix&ngdnthihành. 

2. D& v&i müc bi throng, mñc ph11 c.p d& vth ngu&i trirc tip tham gia 
cong vic cüa thOn, t dan ph ngun ttr ngàn sách dja phucing h trçl, doàn phi, 
hi phi khoán cho các doàn th và tr các ngun qu5 khác (nlu co). 

Din 7. Hi ctng nhân dan tinh giao cho TTy ban nhãn dan tinh hi.thng dn 
và t chirc thirc hin Nghj quyêt nay. 

Diu 8. Ngh quyt nay dã duqc Hi ding nhân dan tinh Ha Giang khoá 
XVII, K' h9p thu 16 thông qua ngày 09 tháng 12 nàm 2020, có hiu 1c thi hành k 
tir ngày 01 tháng 01 nàm 2021 và thay th Nghj quyt s 27/2018/NQ-HDND ngày 
07 tháng 12 nam 2018 cüa Hi ding nhãn dan tinh quy dnh v s krcmg, chüc danh, 
mt s ch d chInh sách d& v&i nhüng ngithi ho.t dng không chuyên trách a c.p 
xâ và thôn, t dan ph; mic khoán kinh phi hotdngdi v&i các t chi'rc chinh trj - 
xã hi & cp xã trên dja bàn tinh Ha Giang./. 

Nci nhzmn: 
- Uy ban ThirOng vii  Qu6c hi; 
- Ban Cong tác di biêu - UBTVQH; 
- Van phOng Quoc hi; Van phông Chinh phü; 
- B Tài chInh; B Ni vi'; BO Lao c1ng - Thiwng 
binh và Xã hi; 
- Ciic  Kiêm tra van bàn QPPL, B Ti.r pháp; 
- Ththng trirc: Tinh ây, HDND tinh, UBND tinh; 
- Doàn DBQH khóa XIV don v tinh Ha Giang 
- Di biêu HDND tinh khóa XVII; 
- Các s&, ban, ngành, các to chirc chinh tn - xã hi cap 
thih; 
- Thuemg lrlrc HDND, UBND huyn, thânh ph6; 
- Van phOng: Tinh Uy, Doàn DBQH và HDND tinh; 
UBND tinh; 
- Báo Ha Giang; Dài PITH tinh; Cong báo tinh; Ctng 
thông tin din tü tinh; 
- Ltru: VT, HDND (O1b 
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ciiUc DANE(MftP 

NHUNG NGUOI HOLT DQNG 1HON , 
(kern theo Nghj quyêt sa:qOO20iWQ-JfDNFJ 

cia Hi dongithan-.dán-tin7 

oOi vOl 
NTRACHOCAPXA 

ày 09 tháng 12 nárn 2020 
a Giang) 

STT Chfrc danh 

Mfrc phi 
dp/thang 
(theo mu-c 

lu-ong ca sà) 

Ghi chü 

1 PhóChun11imUSTbankimtra 1,0 

2 Phii trách cong tác Tuyên giáo, Dan vn 1,0 

3 Phó Chü tjch Uy ban Mt trn T qu& 1,0 

4 Phó ChU tjch Hi Lien hip Phii nU 1,0 

5 Phó ChU tjchEi Nông dan 1,0 

6 Phó Chü tjch Hi Cru chin binh 1,0 

7 Phó Bi thtr Doàn Thanh niên Cong  san H ChI Minh 1,0 

8 ChU tjch Hi Ngix&i cao tui 1,0 

9 Chü tjch Hi Ch thp dO 1,0 

10 Nhãnviênthüy 1,0 

11 Phi trách Cong the xã hi và Dan s, ká hoach hOa gia dInh 1,0 

12 Phóchihuytnr&ngBanchihuyquãnsir 1,0 

13 Tgbanthhtranhandan 0,8 

14 
Phi trách Khuyn nông, khuyn lam, khuyn ngu, cong 
tác thüy lçii và bâo v thirc vt 

0,8 

15 Ph trách Dan tc và Ton giáo 0,8 

16 Phi trách Thông tin lien lac  và dài truyn thanh 0,8 

17 Phu trach Trat tu do thi 08 ' 
Divàithtrn, 

phiiang 

18 Tni&ng ban bào v dan ph 0,35 E)& vài phthng 

19 PhO truàng ban bâo v dan ph 0,3 Di vài phthng 



" 
MITC PHCAPOjà NHG NGI 

ROAT BONG MIOG YNT1CH O THON, TO DAN PHO 
(kern theo Nghj quylt $qQ/Q20NQ-RE)ND ngây 09 tháng 12 nám 2020 

cza tinh Ha Giang) 

STT Chfrc danh 

Mtrc phi capi tháng 
(theo mc htong cci so) 

Thôn thuôc xä biên 
giói; thôn thuc xã 

trçng dim, phfrc t3p 
an thnh trt tiy; 

thôn CO tir 350 h gia 
dmnh tr& len 

Thôn, to 
dan ph 
con I3i 

1 BIthuchib 1,2 1,0 

2 Truâng thôn hoc T tru&ng t dn ph 1,2 1,0 

3 Tru&ng ban cong tác Mt trn 0,6 0,4 



7 

ii 1 
MTc PIIU cAç 

THAM GIA CONG \ICtflH 
QUY DINE! TA! CAC V BAN 

(kern theo Nghj quyêt so: 
cza H31 dOn 

G NGI11J 
O DAN PHO imO 

T CHUYEN NGANII 
ngàyog tháng4Jnãrn  2020 

Ha Giang) 

STT Chfrc danh 
Mfrc ph cp/ tháng 
(theo nn-c lzong c0 sO) Ghi chü 

1 Thôn di tru&ng 0,7 

2 Cong 0,7 
Di vâi thôn; t dan 
ph thuc thi. tr&n 

3 Uy viên Ban bâo v dan ph 0,25 
Dôi v&i to dan phô 

thuc phi±ng 

4 

Nhân viên y tê thôn 0,5 

Div&ithônthuôc 

don vj hành chmnh 
cAp xA thuc vüng 

khó khän 

Nhan viên y t thôn 0,3 

Dôi v&i thôn thuc 

don vj hãnh chinh 

con laj 
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