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T?1 TRIMI 
V vic d nghj ban hành Ngh quyt quy dlnh  chinh sách h trçr 

can b, cong chuc cap xa nghi thôi vic hoc btrI 1ii chIrc danh ngu'Oi 
hoyt dQng khong chuyen trach do doi du' khi sap xep to chirc bQ may 

trên dla  bàn tInh Quãng Trj 

KInh gCri: HOi  dng nhân dan tinh khóa VII, kS'  h9p thu 16 

Can cü Nghj quy& s 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 cüa Uy ban 
Thithng vii Quôc hi ye sap xêp dan vj hành chInh cap huyn, cap xâ trong giai 
don 2019-2021; Các Nghj djnh cüa ChInh phü quy djnh ye can b, cong chtrc 
cap xà và ngixäi hoat dng không chuyên trách a cap xâ, ó' thôn, to dan phô 
(Nghj djnh so 92/2009/ND-CP ngày 22/10/2009; Nghj djnh so 112/201 1/ND-CP 
ngày 05/12/2011; Nghj djnh so 34/2019/ND-CP ngày 24/4/2019); Thông tu so 

13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 cüa Bô Ni vii hisOng dan mt so quy djnh 
ye can b, cOng chüc cap xã và ngixai hot dng khOng chuyên trách & cap xã, & 
thôn, tO dan phô; 

Thirc hin Kt 1un cUa Ban Thuông vii Tinh üy tai  Thông báo s 794-
TB/TU ngày 27/3/2020 "Ban Thu'àng vy Tinh iy giao Ban Can szr Dáng UBND 
tinh chi dgo UBND tinh xáy dyng dê an ho trçx chê d5, chInh sách dOi vO'i can 
ho, cong chi'c cap xâ dOi du' cac dOi tu'crng ngogi Hwó'ng dan so 28-HD/TW) dé 
trInh HDND tinh xem xét, quyêt d/nh chInh sách hO trc/', Uy ban nhân dan tinh 
kInh trInh Hi dOng nhân dan tinh khóa VII, kS'  hQp thi'r 16 dir thâo Nghj quyêt 
quy djnh chInh sách ho trçl dôi vói can b, cong ch&c cap xã nghi thôi vic hoc 
bO trI 1i ch&c danh hot dng khOng chuyên trách do dôi di.r khi sap xêp to chüc 
b may trên dja bàn tinh Quãng Trj. 

(co D an và dy' tháo Ngh/ quyê't kern theo) 

KInh trInh Hi dng nhãn dan tinh khóa VII, k3' h9p thir 16 xem xét, 
quyêt djnh./.t 

No'i nhmn: 
- Nhu trén; 
- Thirng tri,rc Tinh us'; 
- Thu&ng trirc HDND; 
- TTUBMTTQVN tinh; 
- ChCi tjch, Các PCTUBND tinh; 
- Ban Pháp ché HDND tinh; 
- Các sâ: Tài chInh, Ni vu; 
-Luu: VT,NC. 


	Page 1

		2020-07-07T16:33:20+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubndtinh@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




