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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND 

 

Thực hiện Công văn số 1577/SNV-XDCQ&CTTN ngày 28/12/2020 của Sở 

Nội vụ về việc về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND.  

Sau khi tổng hợp từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân 

huyện Đình Lập báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau: 

1. Tổng số các chức danh đang hoạt động tại thôn, khu phố 

Tổng số các chức danh những người hoaṭ đôṇg không chuyên trách tại thôn 

các thôn, khu phố là 14 chức danh, gồm 801 người đang hoaṭ đôṇg. Cụ thể như 

sau: 

- Bí thư chi bộ: 112 người. Trong đó: Chuyên trách là 103 người; kiêm 

nhiệm là: 09 người (05 thôn sinh hoạt ghép) 

- Trưởng thôn: 117 người. Trong đó: Chuyên trách là 48 người, kiêm nhiệm 

là 69 người.  

- Trưởng ban công tác mặt trận: 116 người. Trong đó: Chuyên trách là 85 

người, kiêm nhiệm là 31 người (01 thôn chưa kiện toàn). 

 - Phó bí thư chi bộ: 69 người. Trong đó: Chuyên trách là 41 người, kiêm 

nhiệm là 28 người.  

 - Phó trưởng thôn, trưởng khu phố: 45 người. Trong đó: Chuyên trách là 36 

người, kiêm nhiệm là 09 người. 

- Công an viên: 116 người. Trong đó: Chuyên trách là 81 người, kiêm nhiệm 

là 35 người. 

- Chi hội trưởng chi hội nông dân: 117 người. Trong đó: Chuyên trách là 47 

người, kiêm nhiệm là 70 người. 

- Chi hội trưởng chi hội phụ nữ: 117 người. Trong đó: Chuyên trách là 73 

người, kiêm nhiệm là 77 người. 

- Chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh: 101 người. Trong đó: Chuyên trách 

là 50 người, kiêm nhiệm là 51 người. 

- Bí thư đoàn thanh niên CSHCM: 116 người. Trong đó: Chuyên trách là 89 

người, kiêm nhiệm là 27 người. 

- Cộng tác viên dân số kế hoạch hóa gia đình và trẻ em: 117 người. Trong 

đó: Chuyên trách là 54 người, kiêm nhiệm là 63 người. 
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- Thôn đội trưởng: 116 người. Trong đó: Chuyên trách là 64 người, kiêm 

nhiệm là 52 người. 

- Nhân viên Y tế thôn bản: 93 người. Trong đó: Chuyên trách là 23 người, 

kiêm nhiệm là 70 người. 

- Cô đỡ thôn bản: 09 người. Trong đó: Chuyên trách là 0 người, kiêm nhiệm 

là 09 người 

2. Kết quả bố trí số lượng, chức danh theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-

HĐND 

 a) Tổng số người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 

 - Số lượng được bố trí: 144 người; 

 - Số lượng hiện có mặt: 121 người. 

 b) Tổng số người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố được 

hưởng phụ cấp hàng tháng: 

 - Số lượng được bố trí: 351 người; 

 - Số lượng hiện có mặt: 236 người. 

c) Tổng số người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố: 472 

người. 

3. Kết quả thực hiện chi trả các chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND 

a) Kinh phí chi trả phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 

1.385.302.000 đồng; 

b) Kinh phí thực hiện khoán cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã: 

1.255.000.000 đồng; 

c) Kinh phí thực hiện chi trả phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động không 

chuyên trách ở thôn, tổ dân phố: 3.521.764.000 đồng; 

d) Kinh phí chi hỗ trợ cho thôn, tổ dân phố: 369.500.000 đồng; 

đ) Kinh phí thực hiện chi trả bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc 

của thôn, tổ dân phố: 62.614.050 đồng. 

- Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước cấp. 

- Quy trình, cách thức chi: Căn cứ định mức chi theo quy định tại Nghị 

quyết số 02/2020/NQ-HĐND, các thôn thực hiện việc chi trả cho người trực tiếp 

tham gia công việc của thôn (hồ sơ thanh quyết toán gồm: Biên bản làm việc, danh 

sách ký nhận tiền) 

(Cụ thể có phụ lục 2,3 đính kèm) 

 4. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 

 - Kinh phí chi trả bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn 

chủ yếu được trích từ ngồn kinh phí hoạt động của thôn, do đó mức chi trả còn 
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thấp dẫn đến một số công việc cần triển khai thực hiện tại thôn gặp nhiều khó 

khăn, quân số không ổn định, biến động thường xuyên. 

- Quy trình chi trả cho người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn chưa có 

hướng dẫn cụ thể dẫn đến không có sự thống nhất giữa các thôn, xã, một số thôn 

còn lúng túng trong công tác triển khai thực hiện. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND 

của UBND huyện Đình Lập./. 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ (b/c); 
- CT, các PCT; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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