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TOTRINH 
V vic d ngh thông qua Ngh quyt cüa Hi dEng nhân dan tinh 

quy dinh thôi gian htthng, mfrc trçr cap tin mua và 4n chuyên 
nu'&c ngçt và sch trên da bàn tinh Quäng Tr 

KInh gCri: Hi dng nhân dan tinh khóa VII, k5' hop thir 19 

CAn cir Lut T chrc chInh quyn dja phucmg ngáy 19/6/20 15; 

Cn cir Luât SCra di, b sung môt s diu cüa Lut T chirc ChInh phU và 
Lut To chcrc chInh quyên dja phiwng ngày 22/11/2019; 

CAn cr Luat NgAn sách Nhà nuâc ngAy 25/6/2015; 

CAn ci Lut Ban hành vAn bàn quy phm pháp lut so 80/201 5/QH 13 ngày 
22 tháng 6 nAm 2016; 

CAn cCr Nghj djnh s 76/2019/ND-CP ngày 08/10/2019 cUa ChInh phü ye 
chinh sách dôi vài can b, cong chirc, viên chrc, nguôi lao dng vãngLthi huâng 
lwing trong 1irc lucing vu trang cong tác a vUng có diêu kin kinh tê - xA hi dc 
biêt khó khAn; 

CAn ci Nghj quy& s 46/NQ-HDND ngày 06/12/20 19 cCia Hi dông nhAn 
dan tinh ye vic thông qua kê hotch tO chrc các k' hop I-Ii dông nhân dan tinh 
nAm 2020; 

UBND tinh trInh HDND tinh thông qua Nghj quyt quy djnh thai gian 
huâng và mirc trçY cap tiên mua và vn chuyên nuàc ngt Va sch dôi vâi can b, 
cong chrc, viên chirc cOng tác a vüng có diêu kiên kinh tC - xa hôi dtc bit khó 
khAn trên dja bàn tinh QuAng Trj, vOi ni dung sau: 

I. Sir can thiêt ban hành Ngh quyt 
Ngày 08/10/2019, ChInh phü ban hành Nghj djnh so 76/2019/ND-CP ye 

chInh sách dOi vâi can b, cOng chirc, vien chirc, ngithi lao dng vàngir&i huâng 
lucing trong hrc luçng vU trang cOng tác a vUng có diêu kin kinh tê - xA hi dc 
bit khó khAn; 

T?i dim 3, Diu 7 Nghj djnh s 76/2019/ND-CP ngày 08/10/2019 quy 
djnh: "Uy ban nhán dan tinh, thành phó trc thu(äc trung uv'ng xác djnli 
vüng thiéu ntthc ngQt và sach theo rnuia trInh Hói dong nhán dan cling cap quyêt 
djnh th&i gian hu'ó'ng và müc tncr cap tiên mua và van  chuyên rnthc ngQt và sich 
cho phli hcrp vái tInh hInh c.i the cüa nh12ng noi thiêu nzthc ngot và sach tai dia 
phiccing ". 

Thi:rc hinNgh quyt s 46/NQ-HDND ngày 06/12/2019 cüa Hi dông 
nhân dAn tinh ye vic thông qua kê hoach tO chtrc các k' hop Hi dông nhân dan 
tinh nAm 2020. Theo do, HDND tinh xem xët, cho kiën ye chinh sAch trçl cAp 
tiên mua vA vn chuyén nuâc ngt và sch ô nhung vUng thiêu nuac ngot và sich 
trên dia bàn tinh. 
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Dê co can cCr pháp 1 trin khai thrc hin chinh sách trci cAp tin mua Va 
vn chuyên nuâc ngQt va sach ô nhttng vüng thiêu nuàc ngot Va sch trên da 
bàn tinh Quâng Trj dam bào thông nhât và phii hcrp vài diêu kin thrc t cUa các 
dja phuong; vic ban hành quy djnh thôi gian huing và mrc trçl cap tiên mua và 
vn chuyên nuâc ng9t va sach theo müa dôi vâi can b, cong chrc, viên chirc 
cOng tác a vün có diêu kin kinh tê - xA hi dc bit khó khän hen dja bàn tinh 
Quãng Trj là hét sCrc can thiét. 

II. Pham vi diu chinh và dôi tirong áp dyng 
1. Phm vi diti chnh 

a) Nghj quy& nay quy dnh th?yi sian huang và rncrc trçl cAp tin mua và vn 
chuyên nuóc ng9t Va sach  theo mUa doi vài ving thiêu nuâc ng9t và sch a vüng 
Co dieu kin kinh tê - xA hi dc bit kho khàn trén dja bàn tinh Quâng Trj. 

b) Vüng cO diu kiin kinh t - xa hi dc bit khó khAn quy dnh tai  dim a, 
khoãn 1, miic II bao gOm: 

- Các xA khu vrc III thuc vüng dan tOc  thiu s6 và min nUi, xA dão dc 
bit khó khän theo Quy& djnh cüa Thu tuâng ChInh phU; 

- Các thôn, buôn, xOm, bàn, lang, phum, sOc. Ap,... (gpi chung là thôn) dc 
bit khó khän theo Quyet djnh cüa ThU tuórng Chinh phU; 

- Huyn dão Cn CO. 
2. fMitirçrngáp dung 
Can b, cOng chirc, viên chrc, ngu?i lao dng trong các co quan, th chirc, 

don vj cUa Dãng, Nhà nuâc, to chüc chInh trj - xa hi bao gôm cà trurng hqp 
diêu dng, bit phái, luân chuyn va không phân bit nguñ dja phucmg vài 
ngui noi khác den) dA duçic xêp luang theo bang lucmg do co quan có thâm 
quyên cUa Dãng vâ Nba nixâc quy djnh, dang cong tác và den cong tác (theo sir 
phân cong cUa cap có thâm quyên) ô vUng cO diêu kin kinh tê - xA hOi * bit 
khO khan, gôm: 

- Can b, cong chüc, viên chirc (k câ ntthi tp sir) trong các co quan, t6 
chc, dun vj sr nghi cUa Dáng, Nhà rnrac, to chirc chInh hj - xA hi tr cap tinh 
den xA, phtthng, thj trân (sau day gi chung là cap x); 

- Ngtthi lam vic theo ch d hçip dng lao dng hong các co quan, don vj 
cUa Dáng, Nhà nuâc, to chrc chInh trj - x hi quy djnh ti Nghj djnh sO 
68/2000/ND-CP ngày 17 tháng 11 nàm 2000 ciXa ChInh phU ye thrc hin chê dO 
hcxp dông mOt  sO loai cOng vic hong co quan hành chInh nhà nuâc, don v su 
nghip va Nghj djnh so 161/201 8/ND-CP ngày 29 tháng 11 nm 2018 cUa ChInh 
phU sra dOi, bô sung mOt  so quy djnh v tuyên dung cOng chic, viên chirc, nãng 
ngtch cOng chrc, thang hang vien chrc và thrc hin chê dO hcip dong mOt  so 
loi cong vic trong co quan hành chInh nhà nuâc, don vj sr nghip cong lip; 

- Ngithi lam vic trong t6 chüc co yu; 
- Ngithi lam vic hong chi tiêu biên ch hong các hOi  duc ngân sách nhà 

ntràc ho trq kinh phi hoat dng quy djnh ti Nghj djnh so 45/2010/ND-CP ngày 
21 tháng 4 nAm 2010 cUa Chinh phU quy djnh ye tO chüc, hoat dng và quãn l 
hOi và Nghj djnh so 33/2012/ND-CP ngày 13 tháng 4 näm 2012 cUa Chfnh phU 
sCra dOi, bO sung mOt  so diêu cUa Nghj djnh so 45/2O1OIND-CP ngày 21 tháng 4 
näm 2010 cUa ChInh phU quy djnh ye to chrc, hoat d0ng  và quàn l hi. 
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ifi. QUY NNH CV TIlE 

1. Yang có diu kiin kinh t - xä hi dc bit khó khin thiêu IIUÔ'C ngçt 
và sch theo müa trên dla bàn tinh Quãng Tn 

Vüng Co diu kin kinh té - xâ hi dc bit khO khAn thiu nuOc ng9t Va 
sach theo müa là vüng do diêu kin tr nhien không cO nuâc ngQt và sach  hoc có 
nhung không dü phic vi nhu cau sinh hoat tr 01 tháng lien t%lc trô len trong 
näm. 

Cn cü xác djnh vüng cO diu kiin kinh th - xã hi dc bit khó khAn thiu 
nuâc ngot và s?ch  theo müa trên dia bàn tinh Quáng Trj ti th?.i diem xây d%rng 
Dêán: 

a) Quy& dnh s 582/QD-TTg ngày 28/4/20 17 cüa Thu tuOng Chmnh phü phê 
duyêt danh sáchthôn d.c bit kho khän, xâ khu vrc III, khu vrc II, khu virc I thuc 
vung dan tc thiêu so và mien nii giai don 20 16-2020; 

b) Quyt djnh s6 131/QD-TFg ngày 25/01/2017 cüa ThU tung chinh phU v 
vic phê duyt darih sách các xA dc bit khO khin vüng bAi ngang yen biên và hãi 
dão giai don 2016-2020; 

c) Nghj quyEt s 832/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/20 19 cUa Uy ban Thtrvng 
viii Quoc hi ye vic sap xêp các don vj hành chInh cap xA thuc tinh Quãng Trj; 

d) Nghj quyt s6 21/NQ-HDND ngày 20/7/20 19 cUa Hi dng nhãn dan tinh 
ye vic sap xêp, sap nhp, doi ten thon, khu phô và M lrçl dôi vOi nguii hoat dn 
không chuyên trách i thôn, khu phô dôi dir sau khi sAp xêp, sap nl4p thôn, khu phô 
trên dja bàn tinh Quàng Tn; 

e) Cong vAn s6 335/UBDT-CSDT ngày 08/4/20 19 cUa Uy ban Dan tOc  v 
vic huàng dn thrc hin ché d, chInh sách doi vii các thôn däc bit khó khAn sau 
khi sp xep, sap nhp, dôi ten; 

f) Cong vAn s 5400/BNV-TL ngày 06/11/20 19 cUa BOi  Ni viii v vic ch d 
phii cap thu hut. 

g) D6i vài nhüng thôn truâc day theo Quy& djnh S6 5821QD-TTg ngày 
28/4/20 17 cüa Thu tuâng ChInh phil là nhang thôn dc bit khó khAn nhirng hin nay 
dA dOi ten do thirc hin vic sap nhp theo Nghj quyêt so 21/NQ-HDND ngày 
20/7/20 19 cila HDND tinh, thi nhüng co quan, don vj dOng trên dja bàn thôn dO van 
thuc phm vi dieu chinh cho den khi Chmnh phU cO Quyêt djnh phe duyt danh sách 
thôn dc bit khO khAn vilng dan tOe  thieu s6 và mien nüi mâi thay the. 

UBND tlnh quy djnh yang cO diu kin kinh t - xA hOi  dc bit khó khAn 
thiêu nu&c ngçt va sach theo müa trên dja bàn tinh Quâng Trj (chi (let phy lyc 
kern theo) trInh HOi  dong nhãn dan tinh quyôt djnh thii gian hinmg và rnirc trçi 
cap tien mua và vn chuyên nuàc ng9t và sach  theo müa dôi vài vilng thieu nhxâc 
ngçt và sach  ô ng cO diêu kin kinh th - xã hOi  dc bit khO khAn tren dja bàn 
tinh Quãng Tn. 

Hang nAm, cAn dr danh sách v yang có diu kin kinh th - xA hOi  dc bia 
kho khAn thiêu nircc ngQt va sach theo mUa trên dja bàn tinh Quãng Trj tai  thyi 
diem xay dirng Dê an va dieu kin tInh hInh thrc te thieu niràc cUa các dja 
phuong nAm truàc, UBND tinh quy dlnh  dia bàn thiêu ntrâc lam co th thirc hin 
chInh sách. 
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2. Thôi gian thiu ntroc 

Thai gian thiu ni.râc hang nãm phi thuc vào diu kin thi tiêt; cQng nhix 
tác dng ti'1 các nguyen nhân chü quan nhu cac cong trInh cap nuc không duçic 
bão trI, sCra chUa thumg xuyen Co the bj hi.r hông không sir diing ducirc và nguyen 
nhân khách quan tir vic thu hut các nhà dâu tu tài trçr h thông cap ni.râc hoc 
nguôn von chi.rong trInh mllc tiêu nuOc sach  nOng thôn... Theo sO Iiu kháo sat 
289 diem thiêu nu&c, th&i gian thiêu nrc chü yêu dao dng tir 6-10 tháng trong 
näm. Dê dam bão thông nhât chung thyi gian h trV trên dja bàn tinh, UBND 
tinh trInh HDND tinh quy dnh thôi gian h tr9 6 tháng/nãm và kêt thüc ho trci 
khi dat  mt trong các lieu chI: 

- Thoát khôi danh sách vüng có diu kin kinh th - xà hi dtc bit khó 
khän theo quy djnh cüa cap thâm quyên; 

- Vüng dà có ni.râc sch phü din. 

3. ChInh sách ho trY 
3.1. Phuorng pháp xác djnh mrc trçi cAp 

a) Can cr di tInh trq cAp tin mua và vn chuyn nuc ng9t và sach  cho 
rnt nguii bao gôm: 

b) Djnh mirc tiêu chuAn: 6 met khi/ngu?iItháng (a); 

c) S tháng thirc t thiu nuOc ngQt va sach  trong I näm (b); 
d) Chi phi mua và vn chuyn 01 met khi ni.rc ng9t và sch dn ncYi 0 và 

nai lam vic cüa dOi tuclng di.rgc hu&ng do Uy ban nhân dan cap tinh quy dlnh 
(c); 

- Giá ntrOc ngt và sach  d tInh chi phi nixOc ngQt Va sch trong tin lucrng 
là giá kinh doanh 01 met khôi nu0c sach  do cap có thârn quyên 0 da phuang quy 
djnh (d). 

3.2. Cách tinh 

- Mirc trçY cAp dtrçic huOng 01 tháng là: a x (c - d). 

- Müc trçY cAp duçic humg trong 01 näm là: a x (c - d) x b. 

4. Xác dnh phu'orng an d kin h trq 
4.1. Các chi tiêu 
- Chi tiéu c, d 

Hin nay, tinh Quãng Trj mOi ban hành duy nhAt 1 mrc giá tiëu th rnrOc 
sach, chua quy djnh chi phi mua 01 met khOi mrOc ngot và sach  den nai 0 và noi 
lam vic và giá nirOc ng9t vâ sach  dé tInh chi phi nuOc ngQt và sch trong tiên 
li.rcng. Do do, chênh 1ch (c-d) t?m  xác dnh là chi phi vtn chuyen 01 met khOi 
nuOc. 

- Dan giá vn chuyn 

Dja bàn thiu nuOc ng9t và sch chü yu 0 vung có diu kin KTXH 
DBKK, di 'a  kho khän, vi v4y dir kien dan giá vn chuyên 1 m3  nuOc nhu sau: 

Vn dvng  do giá vn chuyn hang hóa bang o tO trên các tuyn dungkho 
khãn thuc xã mien niii sO dung phuang tin xe 3 câu chay xäng (diem 2, diéu 3, 
Chtro'ng II, Quyêt dinh so 31/2016/QD-UBND); tInh bang 1,3 lan so v0i ci.r0c 
vn tái hang hOa bang phi.rang tin ô to cO tr9ng tài tO 3 tan trO len dôi vOi hang 
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bac 1, di.rng loai 1, tl.rcYng ing vói trng khoáng cách van  chuyn quy djnh tii 
Quyêt dinh so 31/2016/QD-TJBND ngày 01/8/20 16 cüa UBND tinh, cii the: 

Don giá vn chuyn bng phuong tin ô to di!i vol hang hóa bac  1 
(Van dung QD 31/2016/QD-UBND ngày 01/8/2016) 

DVT: dn 

cu 1 

Don giá van  chuyn 1 m3  ntróc ngyt và sch 

0 to có tr9ng tãi trên 
3 tan (bac 1) 

O to có trç)ng tãi dithi 3 
tn vã van  chuyn er 

dixo'ng khó khãn thuc xã 
mien nui (1,3 Ian bic 1) 

Dirong 1oi 1 
1 2 3=2*1,3l n  

0-10km 2.823 3.670 

11-20 km 1.901 2.471 

21-30 km 1.338 1.739 

31-35 km 1.297 1.686 

36-40 km 1.262 1.641 

41-45 km 1.234 1.604 

46-50 km 1.209 1.572 

51-55km L186 1.542 

56-60km 1.166 1.516 

61-70 km 1.148 1.492 

71-80 km 1.133 1.473 

81-90km 1.120 1.456 

91-100km 1.110 1.443 

- Khoãng each van  chuyn 

Theo s 1iu khão sat, khoáng cách van  chuyn nuOc ng9t và sach  dn noi a 

Wi ni lam vic dao dng tr 03 — 90km. 

4.2. Div kin phirong an kinh phi h trçr 

Trén co sâ báo cáo cüa cac dja phuang v khoãng cách van  chuyn n.rOc 
ngQt; dôi ti.rçing dr kiên duçic hiRing chInh sách là 2.660 ngñ và các chi tiêu 
nêu trén, phi.rong an dixçc xác djnh theo biêu sau: 
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Dr KIEN PHU(NG AN 
TR CAP T1N MUA VA VN CHtJYEN NUC NGQT VA SCH THEO MUA 

CONG TAC VONG CO DIEL? KIN KINH TE - XA HQ DC B1T KHO KHAN TREN DIA BAN TiNH QUANG n.j 

DVT: nguäi/dng/tháng 

Phm vi khoãng 
cách 

S c1im 
ieu 

nhróc/tông s 
diem khäo 
sat (289 

,ern) 

De xuat v 
tn khoãng 
cách trung 

binh 

Don gia 'n 
chuyn (km) 

Chi phi vn 
chuyn 

Djnh 
muc 
6m3 

Mirctr 

Phirong an chçn 
(Lrachonkhoáng 
cáchdápngso 

thidu nu&c 
dat ,nirc trung 

binh/ldng so did,,, 
khthosát) 

(1) (2) (3) 
p. 

(4) (5)(3)x(4) 
p. 

(6) (7)=(5)(6) (8) 

Trongphmi 10 
km 

36 5 3.670 18.350 6 110.000 

11-20 km 25 IS 2.47 I 37.065 6 220.000 

21-30 km 37 25 1.739 43.475 6 260.000 

31-35km 34 33 1.686 55.638 6 330.000 

36-40km 24 38 1.641 62.358 6 370.000 370.000 

4 1-45 km 25 43 1.604 68.972 6 4 10.000 

46-50km 25 48 1.572 75.456 6 450.000 

51-55 km 9 53 1.542 8 1.726 6 490.000 

56-60km 13 58 1.516 87.928 6 530.000 

61-70 km 35 65 1.492 96.980 6 580.000 

71-80 km 22 75 1.473 110.475 6 660.000 

81-90 km 4 85 1.456 123.760 6 740.000 

91-100 km 0 95 1.443 137.085 6 820.000 

Tai pham vi khoàng each tr 36-40km, tung irng vai mcrc h trçx là 370.000 
dông/ngui1tháng, dáp i:rng so diem thiu nuâc là 156 diêm/289 diem khão sat, 
chiêm t l 54% và dáp 1rng nhu câu cUa 1.512 CBCC/2.660 CBCC, chiêm 57% 
tong so dOi ti.rçYng. 

Trong diu kin dja phtrcing chua ban hành m1rc giá mua 01 met khi nisOc 
ngçt và sach  den nci va ncli lam vice  cüa dôi tuçing; giá nithc ngçt và sach  dé 
tInh chi phi nuàc ngt và sach  trong tiên lurng và vic xác djnh diem thiêu nuâc 
chua duqc quy dinh cu the, chi mang tInh tuong dôi theo so lieu kháo sat do các 
dia phtrang cung cap; 

D tao  diu kin h tr kjp thai chi phi mua nuâc ng9t cho CBCC dang 
cong tác a v1ng có diêu kin kinh tê - xä hi dc bit khO khän trên dja bàn tinh, 
UBND tinh trInh HDND tinh thông nhât quy djnh chung 1 mirc ho trçY là 370.000 
dông!ngi.thi/tháng. 
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Khi dja phuong ban hãnh dày dü quy djnh lien quan den các chi tiêu nêu trên, 
UBND tinh trinh HDND tinh diêu chinh, bô sung cho phü hçp. 

4.3. Dánh giá u'u, nhu'çrc dim cüa phirong an 
Vüng có diu kién kinh th - xã hi däc bit khó khän thiu nuOc ng9t Va sach 

theo müa, khoãng cách van  chuyên nuàc den ncii a và ncyi lam vic ti thai diem 
xây dirng Dê an là thông tin do các don vj, dja phucing cung cap, chi.ra qua kháo sat 
thrc tê hin tnr?mg nên chi mang tInh tham khão dê phtc vti tInh toán mCrc trQ cap; 

Trên thirc th hang näm, dja bàn, thai gian thiu nuic a các vüng cO the thay 
dôi tiy vào diêu kin thai tiêt; cüng nhu tác dng tr nhiêu nguyen nhân khách quan 
và chü quan khác, nhu: các cong trInh cap nuOc không duçic bão trI, scra chia 
thithng xuyen có the bj hu hông không si:r diing duçxc hoc thu hut nguôn hrc dâu tu 
h thông cap nurc hoac nguOn von chirnng trInh mic tiêu nuâc sich nOng thôn....; 

D thc hin chi trá chInh sách, các dja phuo'ng cn xác djnh dja bàn thiu 
nuOc, th&i gian thirc tê thiêu ntrâc; khoãng cách van  chuyên rnrOc ngQt va sch den 
ni a và nai lam viêc và tInh trang 5ir diing các cOng trInh cap nuâc trên dja bàn 
theo tinh hInh thuc tê. 

Tir nhüng phãn tIch trên, phuong an Co uu dim: 
+ Müc trçl cAp hang tháng dt trén mirc trung bInh, co bàn dáp 1rng mt phân 

chi phi mua ni.rac ng9t cho can b, Cong chirc, nguai lao dng và phü hçip vai khã 
näng ngân sách dja phuang. 

+ D trin khai thrc hin; thuan  1çi cho qua trInh chi trá và cOng tác thanh tra, 
kiêm tra thirc hin chInh sách. 

+ Hn ch mirc d sai phm trong vic xác dnh dja bàn thiu nuâc và khoãng 
cách v.n chuyen nuOc den nai a và nai lam vic. 

+ Tit kim chi phi, thai gian, ngun hrc và giám bOt thu t%lc hãnh chInh. 
Nhuçic dim: Trong diu kin ngân sách dja phuong can khó khän, viêc ban 

hành chInh sách mOi dáp irng mt phân thu câu chi phi mua và van  chuyên nuOc 
ng9t và sch. 

5. Ngun kinh phi 
Ngun kinh phi: thirc hin theo quy djnh ti khoãn 1 Diêu 15 Nghj djnh so 

76/2019/ND-CP ngày 08/10/2019 cüa ChInh phü ye chInh sách dôi vOi can bO, 
cong chirc, viên chirc và nguôi huang krcing trong lirc luçing vu trang cOng tác & 
vüng có diêu kin kinh tê - xa hci dac  bit khó khan, cu the: 

a) EMi vài can b, cOng chüc va nguai lao dng trong co quan, th chüc cüa 
Dáng, Nhà nuâc, to chirc chInh trj - xã hi thl nguon kinh phi thrc hin chInh sách 
quy djnh t?i  Nghj djnh nay dugc bão dam ttr ngân sách nhà nuâc theo quy djnh cüa 
Luat Ngan sách nhà nuOc và các van ban huo'ng dan; 

b) Di v&i cong ch'rc, viên chirc và ngu&i lao dng trong dan vj sir nghip cUa 
Dàng, Nhà nu&c, to chirc chinh trj - xa hi thi kinh phi thrc hin chInh sách quy 
djnh ti Nghj djnh nay duçic báo dam ta ngân sách nba nuâc và tir nguOn thu hçp 
pháp cüa don vj sir nghip (neu có). 

6. Trách nhim chi trã 
ChInh sách trV cAp tin mua va van  chuyn nuOc ngot va sch cüa di tuçing 

thuôc danh sách trâ luong cüa co quan, to chirc, don vj nào do cci quan, to chic, 
don vi do chi trá. 
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IV. TO CH1YC THIJC HJN 
1. So Tài chinh 
Tham rnuu UBND tinh b6 frI kinh phi thirc hin chInh sách trçl cp tin mua 

và vn chuyên nuOc ng9t va sach  dôi vOi can bO cong chrc, viên chirc cong tác 0 
'ung có diêu kin kinh tê - xA hi ctc bit kho khän thiêu nuOc ng9t theo müa 

trên dja bàn tinh Quang Trj. 
HuOng dn vic chi trã, thanh quvt man kinh phI thtrc hin chinh sách theo 

quy djnh. 
2. SO Nông nghip và Phát trin nông thôn 
Can cü ving có diu có diu kiin kinh t - xA hi dc bia khó khan thiu 

nuc ng9t và sach  theo müa ducic phê duyt; hang nAm, SO Nong nghip và Phat 
triên nông thôn chii trI, phôi hcip vOi SO Ni vij, Ban Dan tc, Uy ban nhãn dan 
các huyn, thành phô, thj xA rà soat, xac djnh dja bàn thiêu nuOc ng9t và sach 
theo müa trinh UBND tinh phé duyt vào thOi diem tháng 01 hang näm. 

3. SOXaydrng 
Hang näm, báo cáo UBND tinh (qua SO Nong nghip và Phát trin nông 

thOn) tmnh trng sCr ding h thông cap nuOc sach  các dja phirong và các dja 
phucing chua có h thông dâu noi lien thông cong trInh cap nix0c tp trung nên 
khOng the born nuOc chông han  và khà näng thiêu nuOc xãy ra. 

4. Uy ban nhân dan các huyn 
Vào thOi dim tháng 11 nam truOc Iin k, báo cáo UBND tinh (qua Sà 

Nông nghip và Phát triên nóng thôn) dja bàn thiêu nuOc ngQt và sch theo müa 
phü hcrp vOi tInh hinh thrc tê cüa dja phixcmg. 

Trin khai dy dU, kjp thii chInh sách trçl cp theo quy djnh. 
5. Uy ban nhãn dan xä, phung, thj trn 
Báo cáo UBND huyn dja bàn thiu nuOc ngçt và sach  theo müaphü hcip 

tinh hInh thrc tê 0 dja phuong và chju trách nhim v tInh chInh xác ye so 1iu, 
thông tin cung cap. 

6. ThütruOng các SO, ban, ngành, don vi, dja phucrng có lien quan: chiu 
trách nhim to chrc th1rc hin chinh sách và quãn 1', sü dung kinh phi chi trã 
chInh sách dung quy djnh. 

Trên day là Tei trInh quy djnh thi gian hirOng và rnüc trçi cAp tin rnua va 
van chuyên rn.rOc ngQt và sach  trên dia bàn tinh Quãng Trj, UBND tinh kinh trInh 
HDND tinh xem xét, thông qua./91 

Nol nhin: 
- N/nt frên: 
- Thwöng truc Tinh zy (Báo cáo); 
- hü tick  các PCT UBND tinh; 
- Các Sá: Tài chink Tic pháp; 
- Lu-u: J'7 TM. 

/ 



HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH QUANG TR! Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: /2020/NQ-HDND Quáng Tn, ngày tháng nàm 2020 

DV THAO 

NGH! QUYET 
Quy dinh thbi gian hirô'ng, mfrc trçr cp tiên mua và 4n chuyên 

ntróc ngçt và sch trên dja bàn tinh Quãng Tr 

HO! BONG NHAN DAN TINII QUANG TRI 
KHOA VII, K( HQP THU 19 

Can ci Luát T chi'c chInh quyn djaphwcrng ngày 19/6/2015; 

Can ci Luát Si'ra di, b sung môt s diu cüa Luái To ch&c ChInh phá và 
Luát To chác chInh quyên d/aphircrng ngày 22/J]/2019, 

Can cü Ludt Ngân sách Nhà nir&c ngày 25/6/2015, 

Can c& Ludt Ban hành van ban quy phçm pháp luát s6 80/2015/QHJ3 
ngày 22 tháng 6 nám 2016, 

Can c& Nghj djnh sd 76/2019/ND-CR ngày 08 tháng 10 näm 2019 cza 
ChInh phá ye chInh sách dôi vó'i can bô, cong chic, viên chic và ngw&i hw&ng 
1trong trong lirc hrcrng vI trang cOng tác & vuing có diêu kiên kinh té - xa hôi dãc 
bitt khó khãn; 

Xét T& trinh s ./TTr- UBND ngày thang nám 2020 cáa Uy ban nhOn 
dOn tinh Quáng Tr/ ye vic dê nghj ban hành Nghj quyet Quy djnh th&i gian 
hir&ng và m&c trct cOp tiên rnua và van chuyên nzthc ngQt và sachtrên dia bàn 
tinh Quáng Trj, Báo cáo thOrn Ira cza Ban Kinh té - NgOn sách và các kiên 
thOo lun cza các dai biêu Hói dong nhOn dOn tinh ii  kj> hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phtim vi diu chinh và di ttrçrng áp ditng 

1. Pham vi diu chinh 

a) Nghj quy& nay quy djnh th?yi gian huing, mtrc trc cp tin mua và 
vn chuyn nuâc ng9t và sich theo müa di vâi vüng thiu nuic ngçt và sch a 
vüng có diu kin kinh th - xà hi dc bit khó khän trên dja bàn tinh Quang Trj. 

b) Vüng có diu kin kinh t - xã hii dc bit khó khãn quy djnh tui dim 
a, khoán 1 Diêu nay, bao gôm: 

- Các xä khu vkrc  III thuc vüng dan tc thiu s và min nüi, xâ dão dc 
bit khó khän theo Quyêt djnh cüa ThCi tuàng ChInh phü; 

- Các thôn, buôn, xOm, bàn, lang, phum, soc. hp,... (gQi chung là thôn) dc 
bit khó khän theo Quyet djnh cüa ThU tuàng Chmnh phU; 

- Huyn dão Cn cO. 
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2. Dôi tuclng áp diing 

Can bO,  cong chrc, viênchirc, ngithi lao dng trong các Co quan, t chirc, 
dan vi cüa Dâng, Nhà nuâc, tO chüc chInh trj - xà hi (bao gm Ca trung hp 
diêu dng, bit phái, luân chuyên và không phân bit ngixi dja phuang vOi 
ngIri noi khác den) dä di.roc xêp luong theo bang luang do co quan có thm 
quyên cüa Dâng và Nhà nithc quy djnh, dang cong tác và den cong tác (theo sir 
phân cOng cüa cap có thâm quyen) a vüng có diêu kin kinh tê - xa hi bit 
khó khän, gôm: 

a) Can b, cong chirc, vien chirc (k Ca ngui tp sr) trong các co quan, to 
chi.rc, dan vj sir nghiêp cüa Dáng, Nhà nuac, tO chrc chInh trj - xâ hi tü cp 
tinh den xã, phung, thj trân (sau day gçi chung là cap xa); 

b) Nguai lam vic theo ch d hcp dng lao dng trong các ca quan, dan 
vj cüa Dãng, Nhà nuâc, to chtrc chinh trj - xã hi quy djnh tai  Nghj dnh so 
68/2000/ND-CPngày 17 tháng 11 näm 2000 cüa ChInh phü ye thirc hin ché d 
hçp dong mt so loai cong vic trong ca quan hành chInh nhà nuOc, don vj sr 
nghip vàNghj djnh sO 16112018/ND-CP ngày 29 thang 11 näm 2018 cüa ChInh 
phU scra dôi, bô sung mt sO quy djnh ye tuyen ding cOng chic, viên chic, nâng 
ngach cong chrc, thang hang viên chirc và thxc hin chê d hp dong mt so 
loai Cong vic trong co quan hành chInh nhà nuac, don vj sir nghip cOng lap; 

c) Ngtrai lam vic trong to chüc co yu; 

d) Ngi.rai lam vic trong chi tiëu biên ch trong các hi duoc ngân sách 
nhà nuâc ho trçY kinh phi hoat dng quy djnh tai  Nghj djnh sO 45/2010/ND-CP 

ngày 21 tháng 4 näm 2010 cüa ChInh phU quy djnh ye to chüc, hot dng và 
quãn 1' hi và Nghj djnh sO 33/2012/ND-CP ngày 13 tháng 4 näm 2012 cüa 
ChInh phii sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 45/2010/ND-CP ngày 
21 tháng 4 nãm 2010 cüa ChInh phü quy djnh ye tO chüc, hoat dng và quãn 1' 
hi. 

e) Ngtrai huang luong trong Quan dOi nhân dan, Cong an nhân dan thrc 
hin theo quy djnh riêng cüa B truông B Quôc phông, B truOng B Cong an. 

Diêu 2. Nguyen tc áp diing 

1. Nguyen tc ap dicing chInh sách quy djnh tai  Nghj quyt nay thirc hin 
theo Diêu 3; khoãn 2 Dieu 7 Nghj djnh sO 76/20191ND-CP ngày 08/10/20 19 cia 
ChInh phüvé chInh sách dôi vOi can b, cOng chac, vien chac và ngui hi.râng 
luong trong lirc krcing vu trang cong tác vüng có diêu kin kinh tê - xã hi däc 

biakhokhan. 

2. Thai gian thijc th lam vic a vüng có diu kin kinh t - xa hi dc 
bit kho khän lam can cir tinh hi.râng chê d trq cap tiên mua và van  chuyên 

nuOc ngQt và sach  thrc hin theo quy dlnh tai Dieu 13 Nghj djnh sO 
76/2019/ND-CP ngày 08/10/2019 cüa Chinh phüvê chInh sách dOi vâi can b, 
cOng chrc, viên chac va nguai huâng luong trong b,rc luqng vu trang cong tác 
vüng Co diêu kin kinh té - xä hi dc bit khô khan. 

Diu 3. Mfrc trQ cp, thô'i gian htröng 
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1. Mirc trçl cAp tin mua và van  chuyn nuâc ng9t và sch: 3 70.000 
dông/ngu&i/thang. 

2. Thai gian h trçY: 6 tháng/nam. 

Diêu 4. Ngun kinh phi thc hin và trách nhim chi trã 

1. Ngun kinh phi: Thrc hin theo quy djnh t?i  khoãn 1 Diu 15 Nghj 
djnh so 76/2019/ND-CP ngày 08/10/2019 cüa ChInh phUv chInh sách dôi vâi 

can b, cong chrc, viên chirc và ngi.thi huâng 1ung trong hrc lucmg vU trang 
cong tác a vUng có diu kin kinh th - xã hi dac  bit khó khän. 

2. Trách nhim chi trã: ChInh sách trçY cAp tin mua vã van  chuyên ni.râc 
ngt và sachcUa di tuqng thuc danh sách trã 1ung cUa c quan, t chtrc, don 
vj nào do co quan, t chi.rc, dcn vj do chi trá. 

Diu 5.T chile thii'c hin 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh can ci nhim vi1, quyn han  trin khai thirc 
hin Nghj quyêt theo quy djnh pháp luat.  Trong diêu kiin khi giá nixOc kinh 
doanh, chi phi van  chuyên cO biên dng và tInh hInh thiêu nuâc ng9t và sch a 
dja bàn thuc phm vi diêu chinh; Uy ban nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh 
diêu chinh, bô sung chInh sách trçY cap cho phU hcp. 

2. Thu?ng trrc HOi  dng nhân dan tinh, các Ban và các dai  biu cUa Hi 
dông nhân dan tinh phôi hcip vâi Ban thi.r&ng triic Uy ban Mt tran  To quOc Vit 
Nam tinh, các to chrc chInh tn - xã hi trong pham vi nhim vi, quyên hn cUa 
mInh giám sat thirc hin Nghj quyêt nay. 

Nghj quyt nàyducic Hi dng nhân tinh Quãng Trj Khóa VII, kS'  hp thcr 
l9thông qua ngày. . .tháng. . .nam 2020 vâ có hiu lijckê tr ngày ... tháng 
nàm.....I. 

No1nhIn: 
- UBTV Quôc hi; 
- VP: Chü tjch nuOc, Quôc hi, ChInh phü; 
- Vi P}iáp chê - B Tài chInh; 
- Cc kiêm tra van bàn — B Tu pháp; 
- Thuäng trrc Tinh ciy; 
- TTHDND, UBND, UBMTTQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Các Ban và các dai biêu HDND tinh; 
- Các VP: Tinh iy, HDND, UBND tinh; 
- Các Sâ, Ban, ngành doàn th cap tinh; 
- TT HDND, UBND các huyn, thi xa, TP; 
- Ti' Tin hçc (dang Cong báo); 
- Lixu: Van thu. 

CHU TICH 

Nguyn Bang Quang 
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