
IDY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA V1T NAM 
T!NH QUANG  TR! Dc 1p - Ti' do - Hinh phüc 

S: 3O.6/DA-UBND Quáng Tr/, ngày  O  tháng 7 nám 2020 

DEAN 
V chInh sách h trçr can b, cong ch(rc cap xã nghi thôi vic 

hoc b trI 1i chirc danh ngtrôi hot dng không chuyên trách do dôi dir 
khi sap xp t chfrc b may trên dja bàn tinh Quãng Trj 

I. SIJ' CAN THIET BAN HANH CHNH SACH 
Thrc hin Nghj quyêt so 18-NQ/TW ngày 25/1012017 - Nghj quyêt Hi 

ngh 1.n thir Sáu Ban chap hành Trung iscmg khóa XII mt so van dê ye tiêp tiic 
di mdci, sp xp t chrc b may cia h thông chInh trj tinh g9n, hoat dng hiu 
1irc, hiu qua; Ngh quyt s 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 cüa B ChInhtr ye 
sp xp don vj hânh chInh cap huyn, cap xã; Ngh quyêt so 
653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 cüa Uy ban Thithng vii Quôc hi ye sap 
xp don v hành chInh cap huyn, cap xâ trong giai doin 2019-2021; Nghj quyét 
s 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 cüa ChInh phü ban hành kê hoach sap xêp don vj 
hành chInh cap huyn, cap xâ trong giai doan 2019-2021, UBND tinh d xây 
drng D an sp xp don vj hành chInh (DVHC) cap huyn, cap xã trong giai 
doan 2019-2021 trInh các cap có thâm quyên thông qua và trinh B Ni vii, 
ChInh phü, Uy ban Thu&ng vi QuOc hi xem xét, quyêt djnh. 

Ngày 17/12/2019, Uy ban Thirtmg vit Quôc hi dã ban hành Nghj quyêt 
s 832/NQ-UBTVQH14 v vic sp xêp các don vj hânh chInh cap xã thuc 
tinh Quáng Trj. Toàn tinh lien hành sap xêp 33 xâ, thj trân, giãm 16 xa, theo do 
s lixqng can b, cong chüc cap xã dôi du do sap xêp DVHC là 177 ngui. 

Thirc hin Nghj djnh so 34/2019/ND-CP ngày 24/4/2019 cüa ChInh phü 
sira dOi, bO sung môt so quy djnh dOi vi can b, cong chirc cap xã và ngui 
hoat dng khOng chuyên trách a cap xã, a thôn, tO dan phO, UBND tinh ban 
hành quyêt djnh so 869/QD-UBND ngày 31/3/2020 ye vic giao so h.rqng can 
bt, cOng chirc cap xã cho các huyn, thành phO, thj xa. Theo quy djnh mài, so 
hxcing can b, cong chirc cap xâ 0 mi xâ, phx0ng, thj trân bInh quân giârn 02 
ngu0i, do do so 1ung can b, cong chirc cap xä hin cO so v0i so luçing duçic 
giao mOi dOi dix rat iOn, qua tOng hçip báo cáo cüa các huyn, thãnh phO, thj xã, 
toàn tinh dOi dix khoâng 180 ngirOi. Ben canh  do, vic thrc hin bO trI cOng an 
chInh quy ye 101 xã theo quy djnh cüa Lut Cong an nhân dan lam tang so 
luçing cOng chüc cap xà dôi dix, tao  áp lirc iOn trong vic sap xêp, bO trI di ngü 
can b, cOng chOc cap xã. 

Thirc hin khoãn 2, Diêu 10 Nghj quyêt sO 653/2019/UBTVQH14 ngày 
12/3/2019 cüa Uy ban ThuOng vil Quôc hi và diem b, khoãn 7, muc III Ké 
hoach sap xep don vj hành chInh cap huyn, cap xã trong giai don 2019-2021 
ban hành kern theo Nghj quyêt sO 32/NQ-CP ngày 14/5/20 19 cüa ChInh phü ye 
sap xêp don vi hành chInh cap huyn, cap xã trong giai doan  20 19-2021, theo do 
ngoài các ché do, chInh sách quy djnh di vOi di ngü can b, cong chOc, viên 
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chirc, nguôi lao dng dôi du do s.p xp DVHC theo quy djIih cüa ChInh phü, 
"trên cci s& can dói ngán sách dja phiro'ng, UBND cap tinh trInh HDND cirng 
cap ban hành chInh sách ho tro' dOi vài can bó, cong ch&c, vien chic, ngith'i lao 
d5ng dOi du'cüa cci quan, tO chtc, do'n vj do sap xép DVHC cap huyn, cap xd"; 
thirc hin két lu.n hçp Ban Thi.r&ng vi1 Tinh üy ngây 26/3/2020 ye chü tnro'ng 
h trç chê d, chinh sãchdôi vOi can b, cong chrc cap xã dOi ds saukhi sap 
xêp DVHC cap xâ: "dé hO trcr và dç5ng viên can bç3, cOng chzc cap xâ bO tn, sap 
xep li (thc hin thói vic hoàc bO trI chrc danh hoat d5ng khOng chuyên trOch 
cap xã; dOng thai cüng có kê hoçich giOm dan clii tiêu biên ché dam bOo c/itin 
nhOt 60 thOng ké tzt ngOy quyêt dinh thành 1p tO chü'c clang mái a dja phu'o'ng, 
Ban Thw&ng vy Tinh iy giao Ban C'On sr DOng UBND tinh chi dio UBND tinh 
xay drng Dé On hO tro' ché do chInh sOch dói vó'i cOn bO, cOng chjc cOp xd dOi 
dii (cac dOi tu'çfng ngoài hithng dan s028-HD/BTCTW) dé trIn/'z HDND tinh xem 
xét, quyêt djnh ban hOnh chInh sOch ho trçl". 

Dông thii dé tao  diêu kin cho các dja phrning trong sap xêp, bO trI di 
ngü can b, cong chirc cap xã, h trq tao diêu kin cho can bô, cong chirc cap xã 
dôi du phâi nghi vic sóm on djnh cuc sOng và thirc hin các quy djnh, thu 
truang nêu trên, viêc ban hành chInh sách ho trg dôi vci can b, cOng chi:rc cap 
xã nghi thôi vic do dôi d11 khi sap xép to chic b may là hét sic can thiêt. 

II. CAN dl CHINH TR! VA PHAP L: 
- Nghj quyt s 37-NQ/TW ngày 24/12/20 18 cüa B ChInh trj ye sap xêp 

dcin vi hành chinh cap huyn, cap xã; 
- Nghj quyêt sO 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/201?  cüa Uy ban 

Thi.thng vii Quôc hi ye sap xêp dn vj hành chInh cap huyn, cap xã trong giai 
doan2019-2021; 

- Nghj quyêt sO 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 cüa ChInh phü ban hành ké 
hoach sap xêp dGn vj hành chInh cap huyn, cap xã trong giai doan 2019-2021; 

- Nghj quyêt so 832/NQ-UBTVQH 14 ngày 17/12/2019 cña Uy ban 
Thu?ing vi Quoc hi ye vic sap xêp các dGn vj hành chInh cap xã thuc tinh 
QuàngTrj; 

-Nghi djnh so 92/2009/ND-CP ngày22/10/2009 cüa ChInh phü v chüc 
danh,,  so krçing, mt so chê d, chmnh sách dOi vói can b, cong chirc xã, phir&ng, 
thj trân và nhng ngu?i boat  dng khOng chuyen trách & cap xã; 

- Nghj djnh so 112/2O11IND-CP ngày 05 tháng 12 nãm 2011 cüa ChInh 
phü ye cong chüc xâ, phir&ng, thj trân; 

- Nghj djnh sO 34/2019/ND-CP ngày 24/4/20 19 cüa ChInh phü sira dOi, b 
sung mt so quy djnh ye can b, cong chi:rc cap xã và ngu&i hoat dng không 
chuyên trách a cap xã, & thOn, to dan phô; 

- Thông tu sO 13!2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 ca B Ni v hu&ng 
dan mt sO quy djnh ye can b, cOng chirc cap xã và ngu&i boat dng khOng 
chuyen trách & cap xa, & thOn, to dan; 

- Kêt 1un cüa Ban Thu&ng vii Tinh üy tai  Thông báo s 794-TB/TU ngày 
27/3/2020 "Ban Thuông vit Tinh üy giao Ban Can sir Dàng UBND tinh ch do 
UBND tinh xây dmg dê an ho trçi chê do, chInh sách dOi v&i can b, cong chrc 
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cap xã dôi dr (cac diôi tuqng ngoai Huâng dan so 28-HD/TW) dê trinh HDND 
tinh xem xét, quyêt djnh chmnh sách ho trçl. 

III. CHiNH SACH HO TRO 
1. Phm vi diu chinh: 
ChInh sách ho trg dôi vói can b, cong chüc cap xã nghi thôi vic hoc bô 

trI lal  chirc danh ngithi hoat dng khOng chuyên trách do dôi dix khi sap xêp to 
chüc b may trong các trtthng hcip sau: 

a) Thirc hin sap xêp dan vj hành chInh theo Nghj quyêt so 832/NQ-
UBTVQH 14 ngày 17/12/2019 cüa Uy ban Thtthng vii Quôc hi ye vic sap xêp 
các dan vi hânh chInh cap xâ thuôc tinh Quàng Trj (G9i tat là Ngh quyêt so 
832/NQ-IJBTVQH 14); 

b) Thirc hin Nghj djnh s 34/2019tND-CP ngày 24/4/2019 cüa ChInh 
phü sira di b sung mt so quy djnh ye can b, cOng chirc cap xã và ngithi hot 
dng không chuyên trách cap xã, a thôn, tO dan phô (G9i tat là Nghj djnh so 
34/2019/ND-CP); 

c) Thirc hin Lu.t Cong an nhân dan bô trI cong an chInh quy ye xa. 
2. Dôi tu'qng áp dyng: 
a) Can b, cong chirc cap xã nghi theo ché d thOi vic ngay do dOi dix 

khi sp xêp t chirc b may theo Nghj quyêt sO 832/NQ-UBTVQH14, Nghj djnh 
s 34/20191ND-CP và thirc hin Lut COng an nhân dan bô trI cOng an chInh 
quyvêxâ. 

b) Can b, cOng chic cap xã duc bô trI lai  chirc danh ngithi hoat dng 
không chuyên trách cap xã do sap xêp to chüc b may theo Nghj quyêt so 
832/NQ-UBTVQH14, Nghj djnh sO 34/2019/ND-CP vâ thirc hin Lut Cong an 
nhân dan bô trI cong an chInh quy ye xã. 

3. Di ttrqng không áp diing: 
a)Cán bcâp xà là ngixai dang huâng chê d huu trI nay nghi vic do dOi 

dix khi sap xêp tO chüc b may; 
b) Can bô, cOng chüc cap xâ dü tuOi dê nghi hixu theo quy djnh hotc dü 

diêu kin áp diing chInh sách nghi him tnrOc tuôi theo Ngh djnh so 
108/2014/ND-CP ngày 20/11/2014 cüa ChInh phU ye chInh sách tinh giàn biên 
ché và Nghj djnhsO 113/20181ND-CP ngáy 3 1/8/2018 cUa Chmnh phü scra dôi, 
bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh sO 108/2014/ND-CP; 

c) Can b cap xâ thuc dOi urcmg hixàng ché d, chInh sách theo Nghj 
djnh sO 26/2015/ND-CP ngày 0?/3/2015 cüaChInh phü quy djnh ché d, chInh 
sách dôi vai can bt k}iOng dü diêu kin ye tuOi tái cfr, tài bô nhim giü các chac 
vii, chirc danh theo nhiêrn kS'  trong ca quan cüa Dáng cong san Vit Nam, Nhà 
ni.róc, to chüc chInh trj - xà hi. 

4. ChInh sách h trçr: 
* Phwcrng an 1: Can b, cOng chirc cap xã nghi thOi vic ngay hoc bô trI 

1i chüc danh ngtthi hoat dng không chuyén trách a cap xâ do dOi dix khi thirc 
hin sap xêp tO chirc bi may, ngoài vic duc huâng ché dO, chInh sách theo 
quy djnh cüa Chinh phü y chê d, chinh sách dOi y9j can bO, cOng chac cap xâ; 
ye ché do thôi viêc; ye chinh sách tinh gián bien chê yà các chInh sách khác, 
&rgc ho trçY môt lan bang 06 tháng tiên lixang yà phii cap hin huâng. 
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Pliwong an 2: Can b, cong chirc clip xâ nghi thOi vic ngay hoc b trI 
Iai chrc danh nguôi boat dng không chuyên trách a cap xã do dOi di.r khi thçrc 
hin sap xêp to chic b may, ngoài vic duc his&ng chê d, chInh sách theo 
quy dlnh  cüa ChInh phü v ch do, chInh sách dôi vâi can b, cOng chirc cap xâ; 
ye ché d thOi vic; ye chInh sách tinh giàn biên ché và các chInh sách khác, 
ducic h trci mt lan nhi.x sau: 

- Dugc h trçl mt lan bang 3 tháng tiên h.rng và phii cap hin hithng. 
- Mi näm cong tác có dóng bão hiêm xâ hi duc ho tr them bang nfra 

(1/2) tháng tiên hrcing và phii cap hin hu&ng. 
Thai gian tInh h trq là thai gian bat dâu lam vic ti cap xã (duçic phê 

chulin, chulin y giü chüc v can b cap xa hoc diiçic tuyên dung vào cOng chirc 
cap xã) cho den ngây dixcic co quan có thâm quyên quyêt djnh cho nghi thOi 
vic. Tru'&ng hqp tnrac khi lam can b, cong chirc cap xã ma có thai gian cong 
tác thuc biên chê hu&ng luong ti'r ngân sách nhà nixOc trong các Co quan Dâng, 
Nhà nuOc, tO chüc chInh trj - xà hi, don vj s1r nghip cong lip, các tO chirc hi 
ma thai gian cOng tác nay chin duçc tInh hithng chê do trç cap mat sue lao 
dng, trçi cap thOi vic thI &rqc cong  vào thai gian cong tác t?i  xä dê tInh hirâng 
ché d trçT cap theo quy djnh. Nêu thai gian cong tác có tháng lë thI &rgc tInh 
trôn theo nguyen tãc tr dü 3 tháng den dü 6 tháng ducic tInh n1ta (1/2) nàm; ti.'r 
trén 6 tháng den duâi 12 tháng dugc tInh mt (01) näm. 

5. Dir kin s lucyng can b, cong chüc dôi dir phãi nghi thôi vic và 
kinh phi h trçi: 

a)Dir kiên so 1ung can b, cong chic dôi du phái nghi thôi vic: 
Tong so can b, cong chüc dOi du do do sap xêp tO chüc b may theo 

Ngh quyêt sO 832/NQ-UBTVQH14, Nghj djnh so 34/2019/ND-CP và thrc hin 
Lut COng an nhân dan bô trI cOng an chInh quy ye xã là 357 nguai, trong do: 
Dir kiên sap xêp, bô trI 1i chac danh can b, cOng chac khác hoc diu dng b 
trI cong tác a xa, phu&ng, thj trân khác hoc tiêp nhn thành cOng chüc clip 
huyn yà giãi quyêt chInh sách nghi huu truâc tuOi theo Nghj djnh s 
108/2014/ND-CP, Nghj djnh so 1 13/2018/ND-CP, Nghj djnh so 26/2015/ND-
CF khoàng 50% là 178 nguai; dir kien giâi quyet che d thôi vic ngay khoãng 
50% là 179 nguai. 

b) DU kiên kinh phi h trçi: 
b.1)Theophuongan 1: 
- Thai gian cOng tác bInh quân cOa mi can b, cOng chirc nghi thOi vic: 10 

näm 
- Tien luong và phi cap hin hu&ng bInh quân cüa mOi can b, cOng chirc 

nghi thôi vic: 5.500.000 dOng. 
- Dr kiên tOng kinh phi h trq: 179 ngtthi x 6 tháng x 5.500.000 

dOng/tháng = 5.907.000.000 dông. 
b2) Theo phucmg an 2: 
- Thi gian cOng tác bInh quãn cüa mOi can b, cong chuc nghi thôi vic: 10 

näm 
- Tiên lwing yâ phi cap hin hu&ng bInh quân cüa môi can b, cOng chüc 

nghi thOi vic: 5.500.000 dOng. 
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- Dr kiên tong kinh phi ho trçY: 
+ H trçl 3 tháng hrcn hin hu&ng: 179 ngiôi x 3 tháng x 5.500.000 

dng/tháng = 2.953.500.000 dông. 
+ H trçl mi nàm cong tác 0,5 tháng krang và phii cap hin hixng cho 

môi näm cOng tác t?i  thii diem nghi vic: 179 ngthi x 10 näm x 0,5 tháng x 
5.500.000 dOng = 4.027.500.000d 

Tng kinh phi thrc hin theo phuang an 2 là: 6.981.000.000 dng. 
c) Ngun kinh phi: Ngun kinh phi d h trçl cho can b, cong chüc cap xä 

nghi thôi vic hoc bô trI Iai  chrc danh ngu?ii hoat dng không chuyên trách & 
cap xA do dôi du khi sAp xép tO ch&c b may do ngân sách dja phng dam bào theo 
quy djnh cüa Lut ngân sách. 

* Dánh giá wu, n/i w9'c diem cüa tIrngphwo'ngán: 
Dói vái phutrng an I: Phiiong an I có Wi diem dam bão sr cong bAng 

gifla các dôi tis'ng dixc h tr them (phân ho trq cüa dja phi.rang ngoài chInh 
sách chung), kinh phi h trq It han so vâi phi.rang an 2 nên phü hp v&i khã 
nAng ngân sách dja ph.rcxng. 

Dói vói phuvng an 2. Phuang an 2 có iru diem là m1rc ho trçi có ket hçip 
gii:ta mi.rc chung và có tInh theo thôi gian cong hiên cüa tüng can b, cOng ch&c, 
tuy nhiên theo phi.rcing an nay vic tInh toán mtrc ho trçY phirc tap  han phi.rang an 
1, kinh phi h trç nhiêu han phtrnng an 1 trong khi do ngân sách dja phi.rang cOn 
khó khAn. 

Qua dánh giá 02 phixong an, UBND tinh dé nghj xem xét 1ira ch9n phuong 
an 1. 

6. Thôi gian thi'c hin chInh sách: 
Th&i gian thirc hin chInh sách ho trçY kê t1r ngày 01 tháng 7 nAm 2020. 
IV. BANH GIA TAC BONG: 
1. Tác dng tIch circ: 
- Viêc ban hành chInh sách ho trg së dng viên, khuyên khIch can b, 

cOng chüc t1r nguyen th1rc hin chinh sách tinh gián biên ché, tao  diêu kin thun 
lçii trong vic sAp xêp, bô trI, ca câu lai  di ngü can b, cOng chirc cap xã theo 
dung quy djnh. 

- Ci'ing v&i chInh sách theo quy djnh cüa ChInh phii, chinh sách h trçY cUa 
tinh sê gop phân giAi quyêt kho khAn, tao  cong An vic lam hoc tim vic lam 
m6i cho can b, cOng chüc cap xA sau khi nghi vic. 

2. Tác dng tiêu ciyc: 
Vic thrc hin chInh sách ho trçi tir nguôn ngân sách dja phixong, trong 

diêu kin ngân sách cüa tinh cOn khO khAn së ãnh hu&ng den vic tp trung 
nguôn 1trc chi cho dâu tu phát triên và các ni dung chi khác. 

IV. TO CHUC THIC HIEN: 
1.S?rNôivu: 
- Hi.rOng dan UBND các huyn, thành phO, thi xA rã soát, sAp xêp bô trI 

di ngü can b, cong chüc cap xà theo quy djnh, xác djnh s h.rçxng can b, cOng 
chüc cap xA dôi du phái thrc hiên chInh sách tinh giãn. 

- Hi.rórng dan, theo dOi, kiêm tra vic thrc hin chInh sách h tro dôi v&i 
can b, cong chCrc cap xA nghI thôi vic. 
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- Phi hcip vci Si Tài chInh th% djnh h s, danh sách và kinh phi chi 
trã cho can b, Cong chirc cap xã thOi vic trInh UBND tinh phé duyt. 

- Tong hqp báo cáo tInh hInh thirc hin chInh sách ho trçl theo djnh kS' 
hang näm hoc dt xuât theo yêu câu cüa UBND tinh. 

2.Sô'TàichInh: 
- Tharn mixu UBND tinh bO trI và phân bô kinh phi chi hO trçi cho can b, 

cong chirc cap xâ nghi thOi vic. 
- Phôi hqp vi9i Si Ni vi hucng dan, theo dôi, kiêm tra vic thirc hin 

chinh sách h trq dôi vth can b, cong chi:rc cap xa nghi thôi vic. 
- Chü trI, phôi hçp vri Sâ Ni v1i thâm djnh danh sách và kinh phi chi trá 

cho can b, cOng chirc cap xã thôi vic trInh UBND tinh phê duyt. 
- Hurng din vic chi trà và thanh quyêt toán kinh phi chi trá ho trçi cho 

can b, cong chirc cap xà nghi thôi vic theo quy djnh. 
A - 3. UBND cac huyçn, thanh pho, th1 xa: 

- Trén Ca so so luqng can b, cOng chüc cap xä &rçYc UBND tinh giao, 
thrc hin vic sap xêp, bô trI di ngü can b, cong chüc cap xâ theo quy djnh, 
giãi quyêt chê d, chInh sách dôi vOi can b, cOng chüc cap xà, theo quy djnh 
hin hành. 

- L.p ho sci, danh sách và kinh phi ho trçi can b, cOng chOc cap xà trên 
dja bàn gi:ri ye SO Ni vii và SO Tài chInh dê thârn djnh trInh UBND tinh. 

- Thrc hin chi trã ho trc, thanh quyêt toán kinh phi chi ho trq cho can b, 
cOng chüc cap xã nghi thôi vic theo quy djnh và huOng dn cüa SO Tài chInh. 

- Báo cáo tInh hInh thirc hin chInh sách ho trçl dôi vOi can b, cOng chOc 
cap xâ trên dja bàn theo djnh kS'  hang näm hoc dt xuât ye SO Ni vii dê tOng 
hqp. 

4. UBND các xa, phtrông, thi trn: 
- Quán trit day dü nghj quyêt den can b, cong chOc và nguOi ho?t dng 

khOng chuyên trách cap xä biêt, thrc hin. 
- TrInh UBND huyn xem xét vic sap xêp, bO tn can b, cOng chüc cap 

xà, xác djnh can bô, cOng chi:rc dOi du thrc hin chInh sách tinh giân. 
- L.p ho sa và dir toán kinh phi ho trq dOi vOi can b, cong chirc cap xã 

nghi thôi vic gCri UBND huyn; trirc tiêp chi trá tiên ho trçl cho can b, cong 
chOc cap xã nghi thôi vic. 

Trên day là Dé an ye chinh sách ho tra dôi vOi can b, cOng chi.'rc cap xã 
nghithôivic hoc bô tn lai 

chtrc danh hoat dng không chuyên trách do dOi du 
do sap xêp tO chic b may trén dja bàn tinh, UBND tinh kInh tnInh I-IDND tinh 
xem xét, quyêt djnh./& 

Nol nJzIn: 
- Niw trên 
- Thtr&ng trirc Tinh ui'; 
- Thir&ng tri,rc HDND; 
- UBMTTQVN tinh; 
- Chi tjch, Các PCTUBND tinh; 
- Ban Pháp ché HDND tinh; 
- Các sà: Tài chInh, Ni vu; 
- Lixu: VT, NC. 
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