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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện Nghị quyết số
03/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết
số 04/2021/NQ-HĐND ngày
03/02/2021 của HĐND tỉnh.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Ngày 03 tháng 02 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị
quyết số 03/2021/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng Công an
viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Nghị quyết số 04/2021/NQHĐND về việc sửa đổi, bổ sung, một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQHĐND ngày 30/03/2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ
cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không
chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối
với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng
người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt
động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Theo đó, lực lượng Công an viên bán chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được
hưởng mức hỗ trợ 900.000 đồng/người/tháng, nguồn kinh phí từ ngân sách địa
phương; người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố được bồi
dưỡng 50.000 đồng/người/buổi, nguồn kinh phí: từ nguồn khoán kinh phí bồi
dưỡng người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố và kinh phí
hoạt động của thôn, tổ dân phố; nguồn đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể
và các nguồn quỹ khác (nếu có).
Đồng thời, thực hiện khoán kinh phí bồi dưỡng người trực tiếp tham gia
vào công việc của thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố,
cụ thể: Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp
về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã
biên giới: 12.000.000 đồng/năm; và thôn, tổ dân phố còn lại: 10.000.000
đồng/năm.
Do đó, để đảm bảo kinh phí chi trả cho các đối tượng kịp thời theo Nghị
quyết của HĐND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thành phố thực
hiện một số nội dung sau:
1. UBND các huyện thành phố chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách cấp
huyện để chi trả cho lực lượng Công an viên bán chuyên trách theo Nghị quyết số
03/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của HĐND tỉnh và bồi dưỡng đối với người hoạt
động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND
ngày 03/02/2021 của HĐND tỉnh.

2

2. Tổng hợp, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị quyết số
03/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của HĐND tỉnh theo biểu số 01 và nhu cầu
kinh phí thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của
HĐND tỉnh theo biểu số 02 gửi về Sở Tài chính trước ngày 15/3/2021 để tổng
hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét bổ sung cho các huyện, thành phố theo quy
định.
(Có biểu mẫu số 01 và 02 kèm theo).
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các huyện, thành
phố kịp thời báo cáo về Sở Tài chính để phối hợp xem xét giải quyết.
Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Nội vụ (phối hợp);
- Lãnh đạo Sở;
- Chánh VP sở;
- Website Sở;
- Lưu:VT, QLNS.
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