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S& 06 /2022/NQ-HDND Ha Giang, ngày 15 tháng 7 nám 2022 

NGHT QUYET 
Sfra di khoàn 3 Diu 2 và Biu 3 cüa Nghj quyt s 40/2020/N Q-IIDND 

ngày 9 tháng 12 nãm 2020 cüa Hi ding nhân dan tinh quy dlnh  s hr9'ng, 
chfrc danh di vói ngirôi hot dng không chuyên trách cp xã; mfrc phii 

cap, mfrc phii cap kiêm nhim di vói ngtrôi hot dng không chuyên trách 
& cp xa, & thôn, t dan ph6; mfrc bi dirông, mire phy cp di vói ngir&i 

tryc tip tham gia cong vic cüa thôn, t dan ph; mfrc khoán kinh phi hot 
dng di vói t6 chü'c chInh trj - xa hi & cp xãtrên dja bàn tinh Ha Giang 

HQI BONG NHAN DAN T1IH HA GIANG 
KHOA XVIH - K' HQP TH BAY 

Can c&Luat Td ch&c chInh quyn diaphitong ngày 19 tháng 6nám 2015; 
Can th Luat  süa di, bd sung mt s dku cüa Lut Td chic ChInh pith và Lut 

To chic chInh quyên diaphirong ngày 22 tháng 11 nám 2019, 
Can c&Nghj djnh sá 92/2009/ND-cP ngày 22 thán 10 nám 2009 cüa C!hinh 

phü ye ch&c danh, so lupng, m5t sO chê do chInh sách dOi vái can bç3, cOng cht-c ó 
xã, phwOng, thj tran va nhing ngwài hoQt dç3ng khOng chuyên trách & cap xâ, 

C'án thNghj djnh s6 34/2019/ND-CF ngày 24 tháng 4 nám 2019 cia GhInhphi 
ye vic sz'ra dói bO sung mt sO quy djnh ye can b, cong chtc cap x và ngit&i hogt 
dng không chuyên trách 0' cap xâ 0' thOn, tO dánphO; 

Can th Thông hr so' 13/2019/TI'-BNVngày 06 tháng 11 nám 2019 cüa B3 Nç5i 
vy hu'óng dJn m5tsd quy djnh vcán bO, cOng chzc cap xa và ngu'ài hogt dng khOng 
chuyên trách & cap xd, & thón, tO dan phO, 

Xét T& trInh so' 48/7Tr-UBND ngOy 24 tháng 6 nàm 2022 cüa U3' ban nhán dan 
tinh ye vic dê nghj HOi dOng nhân dan tinh ban hành Nghj quyêt tha dOi khoán 3 
Diêu 2 và Diêu 3 cia Nghj quyêt so 40/2020/NQ-HDND ngày 09 tháng 12 näm 2020 
cña Hi dng nhán dan tinh quy djnh sO hrcmg, ch&c danh dôi vái ngu-ôi hogt dng 
không chuyên trách cap xa; rnz-c phy cap, phy cap kiêm nhim dôi vOl ngw&i hoot 
d5ng khóng chuyên irách 0' cap xeJ, 0' thôn, to dánpho; m&c bOi dwöng, mz-cphy cap 
dOi vOl ngzr&i trsc tiêp tham gia cOng vic cüa thOn, tO dânphO, mz'c khoán kinh phi 
hogt dç5ng dOi vOl các to chic chInh trj - th hSi & cap xd trên d/a bàn tinh, Báo cáo 
thám tra sO 22/BC-BPC ngày 11 tháng 7nám 2022 cza Ban Pháp chê, Hç5i dOng. 
nhán dan tinh, j kiên tháo lun cla dcii biêu Hç3i dOng nhán dan ti kj) hçp, 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Sira d& khoãn 3 Diu 2 và Diu 3 cüa Nghj quy& sé, 40/20201NQ-
HIDND ngày 09 tháng 12 näm 2020 cüa Hti dông nhn dan tirih quy djnh s krqng, 
ch'(rc danh dôi vó'i ngixii hoat dng không chuyên trách cap xä; mirc phii cap, mire 
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phii cap kiêm nhirn di vài ngu?ii hoat dng không chuyên trách ô cp xã, ô thôn, 
to dan pho; müc bôi duông, müc phii cap dôi vài ngithi trirc tiêp tham gia cong 
vic cüa thôn, to dan pho; müc khoán kinh phi hoat dng dôi vai to chüc chmnh tij 
- xã hi & cap xA trên dja ban tinh Ha Giang. 

1. Si'ra di khoãn 3 Diu 2 thu sau: 

"3. Phii cp kiêm nhim 

Nhitng ngu&i hot dng không chuyên trách & thôn, t dan ph ngoài mirc 
phii cap cüa chrc danh phii trách chInh, ducic kiêm nhim them chüc danh khác 
và hu&ng 100% phi cap cüa chic danh kiêm nhim." 

2. S&a di Diu 3 nhtr sau: 
"Diu 3. Quy djnh mirc bi duôrng di v&i ngisai tham gia cOng vic a thôn, 

to dan phô 

1. Bi duOng mlrc 300.000 dng/ngir&i1tháng Mi vâi Chi hi tru&ng Ciru 
chiên binh, Chi hi tru&ng Phii nü, Chi hi tru&ng Nguii cao tuôi, Chi hi trix&ng 
Nông dan, BI thu chi doàn. 

2. Bi dung mi'rc 600.000dngInguäiItháng div&i than viên khuyn nông, 
khuyên lam, thüy, môi tri.thng (dói vái thôn, to dan phO thuç3c các xa, thi trán,)." 

Diu 2. T chirc thuc hiên: 

1. Hi dng nhân dan tinh giao Uy ban nhân dan tinh t chüc triên khai 
thirc hin. 

2. Giao Thu&ng trirc Hi dng nhãn dan tinh, các Ban cüa Hi cthg nhãn 
dan tinh, To di biêu Hi dông nhân dan tinh và dai  biéu Hi dOng nhãn dan tirih 
giám sat vic thc hin Nghj quyêt. 

Nghj quy& nay dâ duçic Hi dng nhân dan tinh Ha Giang khoá XVIII, K' 
hçp thi'r Bay thông qua ngây 15 tháng 7 näm 2022 và có hiu hrc tr ngày 25 tháng 
7 nàm 2022.!. 

Noi n1,in: 
- Uy ban Thix&ng vi Quoc hi; 
- Ban Cong tác dai  biêu - UBTVQH; 
- Van phông QuOc hi; Van phOng ChInh phil; 
-BNOivu; 
- Ciic Kim tra vAn ban QPPL, B Tu pháp; 
- TFr Tinhüy, HDND, UBND, Uy ban MTFQ 
Vit Nam tinh; 
- Doàn DBQH khOa XV tinh Ha Giang; 
- Dai biêu FIDND tinh khOa XVffl; 
- Các th, ban, ngành, doàn th cp tinh; 
- Van phOng: Tinh üy, UBND tinh, Doàn DBQH và 
HDND tinh; 
- TTr. HDND, UBND các huyn, thành pho; 
- Báo Ha Giang; Dãi PTF}I tinh; 
- Cong thông tin din tCr tlnh; 1F1i - Cong báo; 
- Ltru: VT, 
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