ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÌNH LẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 610 /UBND-NV

Đình Lập, ngày 27 tháng 4 năm 2022

V/v xin ý kiến đối tượng được
hưởng chế độ theo Nghị quyết số
01/2020/NQ-HĐND và Nghị
quyết số 02/2020/NQ-HĐND
ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.
Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh, hướng dẫn của Sở Nội vụ, Sở Tài
chính, UBND huyện Đình Lập đã thực hiện chế độ, chính sách đối với những
người hoạt động không chuyên trách theo quy định, tuy nhiên trong quá trình
triển khai, thực hiện có một số vướng mắc như sau:
1. Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND
Sau khi tổng hợp từ các đơn vị về đối tượng dôi dư do sáp nhập thôn, tổ
dân phố là Thôn đội trưởng (đối tượng được hưởng phụ cấp theo Nghị quyết số
20/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh). Tuy nhiên Hướng dẫn Liên
ngành số 62/HDLN-SNV-STC hướng dẫn về đối tượng chi trả trợ cấp một lần
đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không
bao gồm chức danh Thôn đội trưởng, để đảm bảo việc chi trả trợ cấp đúng đối
tượng, UBND huyện Đình Lập đề nghị Sở Nội vụ hướng dẫn việc chi trả trợ cấp
đối với đối tượng trên.
2. Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND
Căn cứ Điều 4 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của
HĐND tỉnh Lạng Sơn quy định hệ số phụ cấp được hưởng “thôn thuộc xã trọng
điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền”.
Tại Quyết định số 3042/QĐ-BQP ngày 30/7/2016 của Bộ Quốc phòng Quyết
định về việc công nhận xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng, an ninh
trên địa bàn quân khu 1, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn gồm 07 xã, thị trấn:
Bắc Xa, Bính Xá, Đình Lập, Lâm Ca, thị trấn Đình Lập, thị trấn Nông Trường
Thái Bình, xã Thái Bình.
Tuy nhiên tại Quyết định số 6469/QĐ-BCA-V05 ngày 10/8/2021 của Bộ
Công an, Quyết định về việc đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về
an ninh, trật tự đã đưa các xã, thị trấn: xã Thái Bình, thị trấn Nông Trường Thái
Bình, thị trấn Đình Lập ra khỏi danh sách.
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UBND huyện Đình Lập đề nghị Sở Nội vụ hướng dẫn việc xác định địa
bàn phức tạp về an ninh, trật tự để thực hiện chế độ, chính sách cho các đối
tượng được hưởng theo quy định.
Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng đề nghị Sở Nội vụ xem xét,
hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lưu: VT.
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