
HQI BONG NHAN DAN CONG  HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Bc Ip - Ti do - Hnh phüc 

So: /2022/NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nám 2022 

DIX THAO 

NGH! QUYET 
Quy dinh chinh sách h trq di vói can b, cong chüc 

xã, thi trn nghi hu'u tru*c tuôi, thôi vic ngay vi dôi dir do sap xp 
don vl hành chInh trên dja bàn tinh Quãng Tn 

HQI BONG NHAN DAN TNH QUANG TR! 
KHOA VIII, KV HQP THI 13 

Can thLut To ch&c chInh quyn djaphuctng ngày 19 tháng 6 nám 2015, 
Can c& Lut tha ddi, M sung m5t sá diu cia Luat  Tc chic ChInh ph và 

Lu2t To chic ChInh quyn djaphzto'ngngày 22 tháng 11 nám 2019; 
Can th Lut Ngán sách Nhà njró'c ngày 25 tháng 6 nám 2015; 
Can ci Nghj quyêt s 653/2019/UBTVQHJ4 ngày 12/3/2019 cza Uy ban 

thzthng vy Quôc Hç3i v vic s4p xé'p các dcrn vj hành chInh c4o  huyn, ca'p xa 
tronggiai dogn 2019-2021, 

Can c Nghj djnh sO' 92/2009/ND-CF ngày 22/10/2009 cza ChInh phi v 
chi-c danh, sO lu'ng, môt sO' cM d(5, chInh sách dO'i vài can b, cOng chj'c xä, 
phung, thj trán và nhing ngu'&i hogt d5ng khOng chuyên trách a cd'p xâ, 

Can ci Nghj djnh sO' 34/2019/ND-cP ngày 24 tháng 4 nám 2019 cia 
GhInh phü tha dôi, bô sung mç5t sO' quy djnh v can b5, cong chic câ'p xâ và 
nhüng ngu'&i hogt d$ng khOng chuyên trách a cá'p xã, 0' thôn, tO' dOn pM; 

Can ct Nghj djnh sO' 108/2014/ND-CF ngày 20 thOng 11 nàm 2014 cia 
ChInh phü v chInh sách tinh giOn biên cM; 

COn ci Thông tu sO' 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 cia Bó N7i vy 
Hztóng dJn m3t sO' quy djnh v can b5, cOng chü'c cO'p xd và ngzthi hoqt d5ng 
khOng chuyên trách & cO'p xO, 0' thôn, tO' dan pM; 

Xét Ta trinh sO' /TTr-UBND ngày / /2022 cüa Uy ban nhán dOn 
tinh Quáng Trj v c4 tháo Nghj quyê't quy djnh chInh sách hO tro' dO'i vO'i can bç5, 
cOng chzc xd, thj trO'n nghi hu74 trithc tudi, thOi vic vi dOi du' do sO'p xé don vj 
hành chInh trên dja bàn tinh Quáng Trj; BOo cáo thO'm tra cia Ban Pháp chl 
Hç3i dng nhán dOn tinh; j kié'n thOQ luçn cia dcii bié'u H3i dng nhOn dOn tinh 
tgi Ig) hQp. 

QUYET NGH: 
Biu 1. Phm vi diu chinh, di tu'qng áp diing 
1. Pham vi diu chinh 
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Nghj quyt nay quy djnh chInh sách h trçl di vth can b, cong chirc xã, 
thj trn nghi huu truâc tui, thôi vic ngay vi dôi thr do sp xp don vj hành 
chinh trên dja bàn tinh Quàng Trj. 

2. Déi tixçing áp diing 
Can b, cOng chirc dOi du O các & xã, thi trn sp xp don vj hành chinh 

nghi huu trithc tui, thOi vic ngay theo Nghj djnh s 108/20141ND-CP ngày 
20/11/2014 cüa ChInh phü v chinh sách tinh giãn biên ch và các van bàn lien 
quail. 

3. Di tuçYng không áp ding 
a) Can bei,  cong chCrc & các xã, thj trn sp xp don vj hành chInh không 

thuc din dOi du và can b, cong chirc & các xa, thj trn không sp xp don vj 
hành chInh th1rc hin chInh sách tinh giãn biên ch. 

b) Can b xâ, thj trn dang hu&ng ch d huii tn nghi vic do dôi du. 
c) Can b xã, thj ti4n nghi huu truóc tui do không dü diu kin v tui 

tái ci:r, tái b thim theo quy djnh tii Nghj dnh s 26/201 5/ND-CP ngày 
09/3/20 15 cüa Chinh phü Quy djnh ch d, chInh sách di vói can b không dü 
diêu kiên v tui tái cCr, tái b nhim giü các chüc vi, chirc danh theo nhim kS' 
trong co quan Dãng Cong  san Viêt Nam, Nhà nuóc, th ch&c chInh trj - xã hi. 

d) Can b, cOng chüc xã, thj tr.n tinh giàn biên ch nhung tInh tui nghi 
hru dung tui theo quy djnh tri.thc ngày 31/12/2024. 

Diu 2. ChInh sách ho tro 
1. Mirc h tro 
a) Mi can b, cOng chirc xã, thj trn nghi huu truâc tui ngoài chInh sách 

hin nay cüa ChInh phü quy djnh thI c& mi näm cong tác có dóng bào him xã 
hi duçc h trçY 1/2 tháng tin li.rcing và ph,i cp hin hu&ng. 

b) Mi can b, cong chirc xa, thj trn thôi vic ngay ngoài chInh sách hin 
nay cüa ChInh phü quy djnh thI cir mi nàm cOng tác có dóng bão him xà hi 
&rçic h trç 01 tháng tin hang và phu cp hin huô'ng, mirc h tr? thp nhât là 
06 tháng lirang và phi cp hin hu&ng. 

2. Th&i gian d tInh ch d h trçl 
Nu th&i gian tInh ch d h trq có tháng lé thI ducc tInh trôn theo 

nguyen tc duOi 03 tháng không tInh, t1r dü 03 tháng dn dü 06 tháng tInh 1/2 
näm; tü trén 06 tháng dn duói 12 tháng tInh trôn 01 nàm. 

3. Ngun kinh phi và th&i giaii thc hin 
a) Kinh phi thirc hin chInh sách do ngân sách cap huyn dam bão t1r 

ngun kinh phi thu&ng xuyen. 
b) ChInh sách h trç theo Ngh quyt nay thirc hin ti'r khi Nghj quyêt nay 

có hiu lirc dn ngày 3 1/12/2024. 
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Diu 3. Diu khoãn thi hành 
1. Giao Uy ban nhãn dan tinh tè, chüc thrc hin Ngh quyt nay. 
2. Thuông trirc Hi dng nhân dan tinh, các Ban cUa Hi dông nhân dan 

tinh và các 4i biu Hi dng nhân dan tinh phi hçp vâi M.t trn To quc Vit 
Nam tinh và các t chüc chInh trj - xã hi t chirc giám sat thixc hin Nghj quyêt 
nay. 

Nghj quyt nay duqc Hi dng nhân dan tinh Quâng Trj, Khóa VIII, k' 
hop 1n tht'r 13 thông qua ngày / /2022 và có hiu hrc k tf ngày / /2022, 
thay th Nghj quyt s 49/2020/NQ-HDND ngày 23/7/2020 cüa HDND tinh 
quy djnh chInh sách h trçl di vâi can b, cong chirc cp xã thôi vic hotc b trI 
1i chirc danh ngi.thi hott dng không chuyên trách do dôi dii khi sp xp t 
chi'rc, b may trên dja bàn tinh Quãng Trj .1. 
No nhn: CHU T!CH 
- Các B: NOi  vi, Tâi chinh; 
- Ciic Kiêm tra VBQPPL, B Ti.r pháp; 
- Vi Pháp chê Bô Ni vi; 
- Thithng tr1rc Tinh üy; 
- UBND tinh; Uy ban MTTQ tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Các Ban HDND tinh; 
- Các dai biêu HDND tinh; 
- Các S: Ti.r pháp; NOi  vii; Tài chInh; 
- TT HDND, UBND các huyn, thành phô, thj xà; 
- Trung tam tin hçc tInh (dàng cong bao); 
-Luu:VT 
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