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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn, nhiệm vụ; công tác tuyển  

chọn và cơ chế quản lý đối với người hoạt động không chuyên 

 trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 

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

Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính 

phủ về công chức xã, phường, thị trấn; 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 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy từ nay đến hết năm 

2020 và định hướng đến năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ 

cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ 

thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về tiêu chuẩn, 

nhiệm vụ; công tác tuyển chọn và cơ chế quản lý đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 

trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Nội vụ; 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh; 

- Các Ban Đảng của Tỉnh ủy; 

- CPVP; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, NC 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thanh 
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