
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TfNH  QUANG  TR! Dc Ip  - Ttr do - Hinh phüc  

S&I-O/TTr-UBND Quáng Trj,  ngayo2Jhang44nam  2022 

T TRINH 
Dir thão Nghj quyt quy d1nh chinh sách h trçr d1i vol can b, 

cong chtrc xa, thj trn nghi hiru trtr&c tuôi, thôi vic ngay vi dôi dir 
do sap xp don vj hành chinh trên d!a  bàn tinh Quãng Trj 

KInh trInh: Hi dng nhân dan tinh Quâng Trj 

Thiic hin quy djnh cüa Lust Ban hành van bàn quy phm pháp 1utt, Lut 
si:ra dôi, bo sung mOt  so diêu Lust  Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut näm 
2020, Két 1un cüa Ban Thu?mg vi Tinh üy tui Thông báo kêt 1u.n so 270-
TB/KL ngày 25/5/2022 ye chü tnro'ng xây drng chInh sách h trçl dôi vói can 
b, cong chüc cap xã thijc hin chInh sách tinh giám biên ché dê giãi quyêt dOi 
dr can b, cong chrc cap xã & x, thj trân sap xêp dan vj hành chInh, UBND 
tinh kInh trInh HDND tinh dir tháo Nghj quyêt quy djnh chInh sách h trg ctôi 
v&i can b, cong chüc xa, thj trân nghi hm truóc tuOi, thôi vic ngay vi dôi du 
do sap xêp dan vj hành chInh trên dia bàn tinh Quãng Trj, cii the nhu sau: 

I. CO sO PHAP L, SY CAN THIET xAY D1J'NG NGH! QUYET 
1. Co so' pháp I ban hành Ngh quyêt 
Can Cu Lut To chirc chInh quyên dja phuang ngày 19 tháng 6 näm 2015; 
Can cü Luât sira dôi, bô sung .mt so diêu cüa Lut To chüc ChInh phü và 

Lut TO chi'rc ChInh quyên dja phucing ngày 22 tháng 11 näm 2019; 
Can ci.'r Lut Ngân sách Nhà nuâc ngày 25 tháng 6 nàm 2015; 
Can cr Nghj quyêt so 653/2O19IUBTVQH14 ngày 12/3/2019 cUa Uy ban 

thu&ng vii Quôc Hi ye vic sap xêp các dan vj hành chInh cap huyn, cap xã 
trong giai don 20 19-2021; 

Can ci:rNghj djnh so 92/2009/ND-CP ngày 22/10/2009 cüa Chinh phU ye 
chirc danh, so luçing, mt so chê d, chInh sách dOi vâi can b, cong ch&c xã, 
phu&ng, thj trân và nhng ngithi hoat dng không chuyên trách & cap xâ; 

Can cü Nghj djnh so 34/2019/ND-CP ngày 24 tháng 4 näm 2019 cüa 
ChInh phü süa dôi, bô sung mt sO quy djnh ye can b, cong chüc cap xã và 
nhQng ngu&i hoat  dng không chuyên trách & cap xâ; & thOn, to dan phô; 

Can cü Nghj djnh sO 108/20141ND-CP ngày 20 tháng 11 nàm 2014 cüa 
ChInh phü ye chInh sách tinh giàn biên ché; 

Can ci'r Thông tir so 13/201 WTT-BNV ngày 06/11/2019 cüa B Ni vi.i 
Huâng dan mt sO quy dnh ye can b, cong chuc cap xã và ngi.r&i hot dng 
không chuyên trách a cap xâ, & thOn, to dan phO; 

2. Sir cn thit ban hành Ngh quyt 
Thrc hin Nghj djnh so 34/2019/ND-CP ngày 24 tháng 4 nàm 2019 cüa 

ChInh phU s&a dôi, bO sung mt sO quy djnh ye can b, cOng ch&c cap xa và 
nhüng ngu&i hot dng khOng chuyên trach & cap xã; thôn, tO dan phô trong do 
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có quy djnh giãm s lrqng can b, cong chüc cp xã; Nghj quyt s 
832/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 cüa Uy ban thixng vçi Quôc Hi ye vic 
sap xêp các dan vj hành chInh cap xã thuc tinh Quãng Trj và thra Cong an 
chInh quy ye xã lam cho so hxcng can b, cong chirc cap xã trên dja bàn toàn 
tinh dôi du khá lrn. 

Trong thôi gian qua các huyn, thj xã, thành phô tp trung thrc hin nhiêu 
giâi pháp dê giâi quyêt dOi dix can b cong chirc, vi 4y dã giãi quyêt dixcc dôi 
dix can b cong chirc ti các xà, phithng, thj trân không thuc din sap xêp dan 
vi hành chInh và mt phân can b, cong chi'rc dOi dix tai  các xa, thj trânthuc 
din sap xêp dan vj hành chInh. Tuy nhiên, den nay tai  các xa, thj trân sap xêp 
dan vj hành chInh trên toàn tinh dôi dix khá nhiêu (121 ngl.rii gOm: can b 25, 
cOng chüc 96), da so can b, cOng chIrc hin nay tuôi di con tré, trInh ct 
chuyên mOn phO hçip vth vi trI vic lam, luôn hoàn thanh tOt hoc xuât sac 
nhim vii nên khó khän trong vic giài quyêt dôi dix. 

Dê khuyên khich can b, cOng chirc thirc hin chinh sách tinh giàn biên 
chê, Hi dOng nhân dan tinh da ban hành Nghj quyêt sO 49/2020/NQ-HDND 
ngày 23/7/2020 quy dnh chInh sách h trg dOi vói can b, cOng chirc cap xã thôi 
vic hotc bô trI li chi'rc danh ngui hoat dng không chuyên trách do dôi dix khi 
sap xêp to chüc, b may trên dja bàn tinh Quãng Trj. Qua 02 näm thirc hin 
Nghj quyêt cUa Hi dOng nhân dan tinh, so ngl.r&i thôi vic dixqc hu&ng trqcâp 
trên toàn tinh là 29 ngui vii tOng kinh phi dâ chi trá ho trçi 855.000.000 dông. 
Nguyen nhân là do chInh sách ho trq chua thrc sr khuyên khIch can b, cOng 
chirc cap xã thirc hin tinh giãn biên chê, vi müc h trg cOn thâp (06 tháng tiên 
hang hin hu&ng) vâ dôi tl.rçlng chi h trçY dôi vâi can b, cOng chircthôi vic 
ngay hoc bô trI liii ngithi hoat dng không chuyên trách cap xâ, cOn dôi vài can 
b, cOng chirc nghi him truâc tuOi theo Nghj djnh so 108/20141ND-CP cüa 
ChInh phü chua di.rqc ho trq. VI v' các huyn, thj xâ, thành phO dêu kién nghj 
can có chInh sách h trçl phü hqp d khuyên khIch can b, cOng chi'rc thirc hin 
chInh sách tinh giàn biên chê dê giai quyet dOi dix can b, cong chirc cap xa. 

Theo quy djnh t1i Diêu 10 Nghj quyêt so 653/2019/UBTVQH14 ngày 
12/3/2019 quy djnh chê d, chInh sách dOi vôi can b, cOng chirc, viên chirc, 
ngu&i lao dng dôi dix do thrc hin sap xep dan vj hành chinh cap huyn, 
câpxä: 

"1. Các chê do, chInh sách dOi vói di ngü can b, cong chIrc, vien chüc, 
ngui lao dng dOi dix cüa ca quan, to chirc, dan vj do sap xêp dan vj hành 
chInh cap huyn, cap xã thirc hin theo quy djnh cüa Chmnh phü ye tuyên diing, 
sr ding và quân l can b, cOng chüc, vien chirc; ye chê d thOi vic; ye chInh 
sách tinh giàn biên che và các chInh sách khác. 

2. Ngoài các chê d, chInh sách quy djnh tti khoãn 1 Dieu nay, trên co s 
can dôi ngân sách dja phi.rang, Uy ban nhan dan cap tinh trInh Hi dông nhân 
dan cüng cap ban hành chInh sách hO trç dOi vói dOi  ngü can bO,  cong chüc, vien 
chüc, ngu&i lao dng dOi dix cüa cci quan, tO chirc, dan vj do sap xêp don vj 
hành chInh cp huyn, cap xa ". 
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Thirc hin Kt 1un cüa Ban Thtrng vii Tinh üy tai  Thông báo két 1un so 

270-TB/KL ngày 25/5/2022 ye chü tnrang xây drng chInh sách htr dôi vói 
can b, cong chüc cap xà thirc hin chInh sách tinh giãm biên chê dê giãi quyêt 
dOi du cánb, cong chi'rc cap xä 6' xã, thj trãn sap xêp dan vj hành chInh và ctê 
dam bão den ngày 3 1/12/2024 so hrcmg can b, cong chüc ti các xâ, thj trân sap 

xêp dan vj hành chInh dung theo quy djnh (khong con dôi dix), can thiêt phài 
ban hành chInh sách ho trçl cüa dja phuang ngoài chinh sách cüa trung uang 
hin nay, theo do nâng mirc ho trçr dôi vâi can b, cong chi'rc xâ, thj trân thOi 
vic ngay, bô sung them chInh sách ho tra dôi vâi can b, cong chüc xa, thj trân 
nghi hiiu truâc tuoi de khuyên khIch, dng viên nhtng can b, cong chirc dôi du 
ye hi.m tru6'c tuôi, thôi vic ngay. 

II. MIJC DICH, QUAN DIEM, MUC  TIEU XAY DING NGH! QUYET 
1. Mic dIch 
Vic xây drng, ban hành Nghj quyêt nhäm ho trçl cho can b, cong chirc 

xâ, thj trân dOi dir dé dng viên, khuyên khIch hp tr nguyen thôi vic ngay, ye 
hiru truOc tuôi nhäm gop phân giãi quyêt dôi dir can b, cOng chi'rc cap xã hin 
nay trén toàn tnh. 

A 2. Quan diem xay dtrng Ngh quyet 
- Vic xây dirng chInh sách cüa tinh dam bâo hqp hiên, hgp pháp, thông 

nhât và phü hqp vOi cac quy djnh hin hành và diêu kin kinh tê - xã hi 
cüa tinh. 

- Dam bão tInh khã thi ye chInh sách sau khi Nghj quyêt ban hành. 
3. Miic tiêu 
Vâi sir ho trcr cUa chInh sách khi ban hành Nghj quyêt, den ngày 

31/12/2024 hoàn thãnh vic giãi quyêt dôi dir can b, cOng chi'rc cap xâ trên 
toàn tinh. 

III. QUA TRINH XAY DI)NG DI)' THAO NGH! QUYET 
Dii thào Nghj quyt dã dirge tp trung nghiên cüu, xây dirng vâ 1y kin 

cOa Uy ban MTTQVN tinh, các S6', ban, ngành, doàn the cap tinh, UBNDcac 
huyn, thj xã, thành phô; dàng tâi trên cong thông tin din tCr cüatinh dé lay 
kiên gop cüa can b, cOng chirc và ngu6'i dan; to chirc khão sat bang phiêu dOi 
vol 364 can b, cOng chüc cap xâ là dOi tuçmg chju ành hu6'ng cüa chInh sách 6' 
14 xã, thj trân sap xêp dan vj hành chInh cOn dôi dir can b cOng chOc; to chOc 
hi thâo lay kiên gop ye dir thâo Nghj quyêt vOl thành phân tham gia länh 
do cüa các Co quan: UBMTTQVN tinh, Ban TO chOc Tinh üy, các to chOc 
chInh trj - xã hi c.p tinh, các SO, ban, ngành cap tinh, Huyn üy, UBND các 
huyn, th xã, thành phO yà phOng Ni vi có so luçmg can b, cOng chirc dOi dir, 
BI thu Dãng üy các xã, thj trân sap xêp dan vj hành chInh dOi dir can b, 
cOngchOc. 

Trén ca sO kiên cüa các ca quan, dan vj, cá nhan cO lien quan, Ca quan 
so.n tháo cüng dã tip thu, giài trinh dy dü các kiên dê hoân chinh dir thâo 
Nghj quyt theo quy djnh. Dr thão Nghj quyet dä dirge SO Tu pháp thâm djnh 
dü diu kin trinh HDND tinh xem xét thông qua. 
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IV. BO C!JC, NQI DUNG C BAN CUA DIf THAO NGH! QUYET 
1.B,cuc 
Dir thão Nghj quy& cüa HDND tinh gm có 03 diêu. 
2. Pham vi diu chinh 
Nghj quyêt quy djnh chInh sách ho tr dOi vâi can b, cong chüc xã, thj 

trân nghi hiru tnróc tuôi, thOi vic ngay vi dOi dir do sap xêp don vj hh chInh 
trên dja bàn tinh Quãng Trj. 

3. Di ttrçrng áp diing 
a) DOi tirçvng áp diing 
Can b, cong chüc dôi dix & các xâ, thj trân sAp xêp don vj hành chInh 

nghi hiru tru&c tuôi, thôi vic ngay theo Nghj djnh so 108/2014/ND-CP ngày 
20/11/2014 cüa ChInh phü ye chInh sách tinh giân biên chê và các vAn bàn lien 
quan. 

So v&i Nghj quyt sé 49/2020/NQ-I-IDND ngày 23/7/2020 cüa HDND 
tinh tAng them dOi tirçrng là ngiri nghi him truâc tuOi và bâi bó chinh sách h 
trçl dOi vói can b, cOng chi'ic bô trI Iai lam ngithi hoat  dng không chuyên trách. 

b) DOi tuçYng không áp dung 
- Can b, cOng chirc & các xA, thj trân sAp xêp don vj hành chinh không 

thuc din dOi dir và can b, cong chirc & các xA, thj trân khOng sap xêp don vj 
hânh chinh th%rc hin chmnh sách tinh giãn biên chê. 

- Can b xã, thj trân dang hu&ng chê d him trI nghi vic do dOi dir. 
- Can b xa, thj trân nghi hi.ru trithc tuôi do không dü diêu kin ye tuOi tái 

c&, tái bô nhirn theo quy djnh tai  Nghj djnh so 26/201 5/ND-CP ngày 09/3/2015 
cüa ChInh phü Quy djnh chê d, chInh sách dôi v&i can b khOng dü diêu kin 
ye tuôi tái ci'r, tái bô nhim giü các chirc vii, chirc danh theo nhim kS'  trong co 
quan Dãng Cong san Vit Nam, Nhà nu&c, to chüc chInh trj - xA hi. 

- Can b, cOng chirc xa, thj trân tinh giàn biên chê nhizng tInh tuôi nghi 
him dung tuôi theo quy djnh tri.rOc ngày 31/12/2024. 

4. ChInh sách h tro 
a) Müc hO trn 
- Môi can b, cong chi.c xA, thj trân nghi him tru&c tuOi ngoài chInh sách 

hin nay cüa ChInh phü quy djnh thi Cu mOi nAm cOng tác có dóng bào hiêm xã 
hi dirge ho trçI 1/2 tháng tiên krong và phii cap hin hi.ràng. 

- Mi can b, cOng chi'rc xa, thj trân thôi vic ngay ngoài chinhsách hin 
nay cüa ChInh phü quy djnh thI c1r môi nAm cOng tác có dóng bâo hiêm xAhi 
dircc h trg 01 tháng tiên lirong và phi cap hin hir&ng, mire hO trçr thâp nhât là 
06 tháng hrong và phi cap hin hiràng. 

b) Thai gian dê tInh chê d h trg 
Nêu thai gian tInh chê d ho trg có tháng lé thI dirge tmnh trôn theo 

nguyen tAc dir&i 03 tháng khOng tInh, tr dir 03 tháng den dir 06 tháng tinh 1/2 
nAm; tir trén 06 tháng den dirâi 12 tháng tinh trôn 01 nAm. 

c) NguOn kinh phi 
Kinh phi thirc hin chInh sách do ngân sách cap huyn dAm bAo tir nguôn 

kinh phi thu?ng xuyên. 
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d) Thai gian thirc hin: 
ChInh sách ho trçl theo Nghj quyêt nay thirc hin tir khi Nghj quyêt nay có 

hiu 1c den ngày 31/12/2024. 
V. DIJ TOAN KINH PH!. 
a) Kinh phi d tinh. 
- TInh mirc luGng bInh quân can b, cong chrc cap xã có h so khoâng 

3.99, thai gian dóng BHXH bInh quân ng.thi nghi hixu tnthc tuôi và ngui thôi 
vic ngay 22 nAm. So can b, cong chrc dôi du: 121 ngu?ñ, trong do 60 nguYi 
thôi vic, 61 nguñ nghi huu tnróc tuôi. 

-Tôngkinh phi htrçr: 
+ Kinh phi ho trci nghi huu tru&c tuôi: 61 nguäi x 22 nàm x 1/2 (3,99 x 

1.490.000 dông) 3.989.162.000 dông. 
+ Kinh phi ho trg thôi vic ngay: 60 nguñ x 22 nàm x 3,99 x 1.490.000 

dông = 7.847.532.000 dông. 
Tong cong: 11.836.694.000 dông (Mithi m5t t, tam tram ba mwcti sáu 

triêu, sáu tram chInh mwc/i bôn ngàñ dóng,). 
+ MOi ngithi bInh quân diicic ho trçl 97.824.000 dông. 
Trén day là Tar trInh dr thão Nghj quyêt quy djnh chInh sách ho trçY dôi 

vâi can b, cong chic xä, thj trân nghi huu truarc tuôi, thôi vic ngay vi dôi du 
do sap xêp &n vj hành chInh trên dja bàn tinh Quãng Trj, UBND tinh kInh trInh 
HDND tinh Khóa VIII, KST  hp thir 13 xern xét, thông qua.!. 

(Giri kern theo dir tháo Nghj quyêt, Thông báo kêt lun so 2 70-TB/TU 
ngày 25/5/2022 cza Ban thwàng vy Tinh ñy, Ban tOng hQp, giái trInh, tiêp thu j' 
kién gop cia các tO chz'c, cá nhán; cOc j kiên gOp j vào dt tháo Nghj quyêt).,' 

Noinithn: 
- Nhu trên; 
- Thix?mg trirc HOi  dông nhn dan tinh; 
- ChU tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban Pháp chê - HDND tinh; 
- Các Sâ: NOi  vi, T.r pháp, Tài chInh; 
- Liru: VT, NCQ(2Ob)./ 

Vö Van Hirng 
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