UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ NỘI VỤ
Số: 968 /SNV- XDCQ&CTTN
Về việc đăng tải nội dung
dự thảo văn bản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 13 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An

Sở Nội vụ được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện xây dựng dự thảo
Nghị quyết: Về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức dôi dư do bố trí
Công an chính quy về xã, thị trấn công tác và thực hiện Nghị định số
34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, để
trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trong thời gian tới.
Thực hiện quy định của nhà nước về quy trình xây dựng và ban hành văn
bản, Sở Nội vụ kính đề nghị Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An đăng tải toàn
văn dự thảo Nghị quyết để lấy ý kiến rộng rãi đến cán bộ, công chức và các đối
tượng chịu tác động (có dự thảoNghị quyết kèm theo).
Xin trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận
- Như trên;
- Giám đốc(b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT- XDCQ&CTTN.
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
Số:

/2020/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày

tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức dôi dư do thực hiện Nghị
định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và bố trí Công an
chính quy về xã, thị trấn công tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An
DỰ
THẢO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về
chức danh, số lượng, một số chế độ đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị
trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và
những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BCA ngày 11/4/2019 của Bộ Công an về
việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh
Công an xã;
Xét Tờ trình số...../TTr-UBND ngày... tháng......năm 2020 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Nghệ An; Báo cáo thẩm tra số...../BC-HĐND ngày... tháng ...
năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội
đồng nhan dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Nghị quyết này quy định về chính sách hỗ trợ đối cán bộ, công chức
cấp xã dôi dư do bố trí lại theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019
của Chính phủ và Trưởng công an xã, thị trấn; Phó Trưởng Công an, Công an
viên thường trực cấp xã do bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức
danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2. Đối tượng áp dung:
Cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do bố trí theo Nghị định số 34/2019/NĐCP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Trưởng Công an xã, thị trấn; Phó Trưởng
Công an, Công an viên thường trực cấp xã dôi dư do bố trí Công an chính quy
về đảm nhiệm các chức danh Công an xã.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
1. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì chỉ được hỗ trợ theo chức
danh có mức hỗ trợ cao nhất.
2. Thời gian hỗ trợ được tính tròn theo nguyên tắc đủ 01 tháng đến đủ 06
tháng được tính 1/2 năm; từ trên 06 tháng đến 12 tháng được tính 01 năm.
3. Thời gian công tác để tính hỗ trợ là thời gian công tác liên tục (không
ngắt quãng) cho đến ngày nghỉ thôi việc.
Điều 4. Mức hỗ trợ
Hỗ trợ một lần đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do thực hiện Nghị
định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Trưởng Công an xã,
thị trấn, Phó Trưởng công an, Công an viên thường trực cấp xã dôi dư do bố trí
Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, ngoài hưởng các
chính sách tinh giảm biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/Đ-CP

ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/Đ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ
và các chính sách khác theo quy định của pháp luật thì được hỗ trợ cụ thể như
sau:
a) Hỗ trợ 03 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi
đối với:
Cán bộ, công chức cấp xã đủ 55 tuổi trở lên đối với nam, đủ 50 tuổi trở
lên đói với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên;
Cán bộ, công chức cấp xã đủ 50 tuổi trở lên đối với nam, đủ 45 tuổi trở
lên đói với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có
15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;
b) Hỗ trợ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bằng 01 tháng tiền
lương hiện hưởng đối với các trường hợp nghỉ thôi việc ngay.
c) Hỗ trợ mỗi năm công tác bằng 01 tháng phụ cấp hiện hưởng nhưng mức hỗ
trợ tối đa không quá 15 tháng đối với Phó Trưởng công an, Công an viên thường
trực cấp xã nghỉ thôi việc ngay khi bố trí Công an chính quy về xã.
Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách nhà nước bản đảm từ nguồn
kinh phí chi quỹ lương, phụ cấp lương theo quy định hiện hành.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1.Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh
và các đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 7. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII, kỳ họp
thứ 14 thông qua ngày....tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày... tháng...
năm 2020./.
Nơi nhận:
- Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Nội vụ( báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp( để kiểm tra);
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cục thi hành án dân sự tỉnh;

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Sơn

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Websie http://dbndnnghean.vn;
- Lưu: VT.q1

