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NGHỊ QUYẾT 

Quy định tạm thời một số nội dung hỗ trợ cán bộ, 

công chức, viên chức; người hoạt động không chuyên trách cấp xã; 

trưởng chi hội, chi đoàn ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

KHOÁ XXI, KỲ HỌP THỨ 8 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 15/9/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện Khóa XXX về tăng cường lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ giai 

đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Thông báo kết luận số 165-TB/HU ngày 

09/9/2022 ngày của Ban Chấp hành Huyện ủy; 

 Sau khi xem xét Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 13/9/2022 của UBND 

huyện về việc đề nghị ban hành Nghị quyết tạm thời hỗ trợ cán bộ, công chức, 

viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; trưởng chi hội, chi đoàn 

ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện; Báo cáo thẩm tra số 12/BC-BKTXH ngày 

14/9/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện và ý kiến của đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng, điều kiện hỗ trợ: 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định tạm thời một số nội dung hỗ trợ đối với cán bộ, 

công chức, viên chức; người hoạt động không chuyên trách cấp xã; trưởng chi 

hội, chi đoàn ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. 

2. Đối tượng hỗ trợ 

a. Cán bộ, công chức trong các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính nhà 

nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện, cấp xã.  

b. Cán bộ, công chức, viên chức huyện luân chuyển về công tác giữ chức vụ 

lãnh đạo tại các xã, thị trấn. 

c. Viên chức Trung tâm chính trị huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc UBND huyện Hương Khê (trừ viên chức giáo dục). 
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d. Bác sỹ, dược sỹ đại học (hệ chính quy); bác sỹ, dược sỹ (hệ chính quy) 

sau đại học về công tác trên địa bàn huyện. 

đ. Người hoạt động không chuyên trách tại xã, thị trấn.  

e. Trưởng chi hội, chi đoàn ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. 

3. Điều kiện được hỗ trợ 

a. Cán bộ, công chức, viên chức huyện, xã, thị trấn (trừ viên chức giáo dục) 

nghỉ việc thuộc diện tinh giản biên chế. 

b. Bác sỹ, dược sỹ đại học hệ chính quy; bác sỹ, dược sỹ tốt nghiệp đại học 

chính quy có bằng thạc sỹ, tiến sỹ có cam kết về công tác ổn định tối thiểu 10 

năm tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện. 

c. Sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy, có điểm đầu vào khi xét trúng 

tuyển đại học từ 20 điểm trở lên, đảm nhận nhiệm vụ người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã trên địa huyện, chỉ áp dụng những người đảm nhận nhiệm 

vụ từ khi nghị quyết này có hiệu lực. 

d. Người hoạt động không chuyên trách xã, thị trấn chưa đạt chuẩn về trình 

độ đào tạo và năng lực công tác, có đơn tự nguyện xin nghỉ việc (trừ hội Cựu 

chiến binh, hội Người cao tuổi). 

đ. Trưởng chi hội, chi đoàn ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. 

Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ 

1. Ngoài nội dung hỗ trợ tại nghị quyết này, các đối tượng được hưởng các 

chính sách hỗ trợ khác của Trung ương, của tỉnh theo quy định. 

2. Trong cùng một thời điểm, nếu đối tượng đủ điều kiện được hưởng 

nhiều nội dung hỗ trợ theo quy định tại nghị quyết này chỉ được hưởng một nội 

dung hỗ trợ cao nhất. Đối với trưởng chi hội, chi đoàn nếu kiêm nhiệm thêm 01 

nhiệm vụ được hưởng thêm 50% mức hỗ trợ, kiêm nhiệm từ nhiệm vụ thứ 2 trở 

lên được hưởng thêm 30% mức hỗ trợ/một nhiệm vụ. 

3. Hỗ trợ theo thời gian thực tế làm việc hằng tháng của cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động. 

4. Thời gian hỗ trợ từ khi nghị quyết này có hiệu lực đến ngày 31/12/2023. 

Điều 3. Nội dung, mức hỗ trợ 

1. Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức huyện luân chuyển về công tác giữ 

chức vụ lãnh đạo tại các xã: Hà Linh, Hòa Hải, Điền Mỹ, Hương Trạch, Hương 

Lâm, Hương Liên và Thị trấn được hỗ trợ 50 triệu đồng/người/năm; công tác tại 

các xã còn lại được hỗ trợ 40 triệu đồng/người/năm. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng và điều kiện nêu trên nghỉ 

việc thuộc diện tinh giản biên chế. 

a. Ở huyện: Trưởng, phó phòng, ban, đơn vị trở lên (trừ đơn vị sự nghiệp 

giáo dục): 30 triệu đồng/người; công chức huyện: 25 triệu đồng/người; viên chức 

đơn vị sự nghiệp công lập (trừ viên chức giáo dục): 20 triệu đồng/người. 
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b. Cấp xã: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND: 

30 triệu đồng/người; Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ: 25 triệu đồng/người; đối với các chức danh còn lại: 20 triệu đồng/người. 

3. Hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách xã, thị trấn thuộc đối tượng và 

điều kiện nêu trên. 

a. Hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã 6 triệu 

đồng/người/năm.  

b. Hỗ trợ cho người chưa đạt chuẩn về trình độ đào tạo, năng lực công tác có 

đơn tự nguyện xin nghỉ việc 10 triệu đồng/người. 

4. Hỗ trợ trưởng chi hội, chi đoàn ở thôn, tổ dân phố: 18 triệu đồng/thôn, tổ 

dân phố/năm.  

5. Hỗ trợ một lần đối với bác sỹ, dược sỹ đại học, sau đại học thuộc đối 

tượng và điều kiện nêu trên: 

a. Bác sỹ, dược sỹ sau đại học: 50 triệu đồng/người; 

b. Bác sỹ, dược sỹ đại học: 40 triệu đồng/người.  

Điều 4. Nguồn kinh phí hỗ trợ 

Kinh phí thực hiện chi trả các nội dung hỗ trợ nêu trên do ngân sách huyện 

và các nguồn vốn hợp pháp khác đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân 

sách hằng năm. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện; có văn bản 

hướng dẫn chi trả và thanh, quyết toán theo quy định; trong quá trình thực hiện 

Nghị quyết, nếu có nội dung cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung, Uỷ ban nhân 

dân huyện trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét quyết định và 

báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân 

huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khoá XXI, kỳ họp thứ 8 

thông qua ngày 15/9/2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy; 

- Sở Nội vụ: 

- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Chánh Văn phòng HĐND &UBND huyện; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

       Lê Ngọc Huấn 
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