
 

UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ NỘI VỤ 

 

Số: 685 /SNV-XDCQ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 

Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc 
              

Gia Lai, ngày  15    tháng  5   năm 2020 
 

Về việc đăng tải dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh trên 

Công thông tin điện tử tỉnh 

 

 

 

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh. 

 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; Triển khai Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thực hiện Thông tư số 

13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về 

cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, 

tổ dân phố. Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã nghiên 

cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, 

mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã; mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công 

việc ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính 

trị - xã hội ở cấp xã và chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Thực hiện quy định tại điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015, Sở Nội vụ đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải dự thảo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời gian 30 ngày để cơ 

quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý (có dự thảo Nghị quyết đính kèm văn bản 

này)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP SNV (đăng tải trên Trang TTĐT SNV); 

- Lưu: VT, XDCQ. 

          KT. GIÁM ĐỐC 

          PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 

           Trần Đại Thắng 
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