
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-NV 
 

V/v báo cáo kết quả thực hiện 

Nghị quyết số 01/2020/NQ-

HĐND ngày 30/3/2020 của 

HĐND tỉnh kỳ I năm 2022 

       

  Đình Lập, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

  Kính gửi:   

  - Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn; 

 - Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh 

quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành 

chính; sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố và sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 

công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, 

tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 62/HDLN-SNV-STC ngày 16/3/2021 

của Sở Nội vụ - Sở Tài chính hướng dẫn liên ngành Thực hiện Nghị quyết số 

01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020; Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 

30/3/2020 và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021của Hội đồng 

nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo kết quả thực hiện Nghị 

quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh kỳ I năm 2022 

như sau: 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã triển khai văn bản đề nghị 

UBND các xã, thị trấn rà soát tổng hợp hồ sơ các đối tượng thuộc diện hưởng 

chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của 

HĐND tỉnh. Sau khi tổng hợp hồ sơ từ UBND các xã, thị trấn, UBND huyện đã 

thẩm định hồ sơ và ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và dự toán kinh 

phí đối với 06 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố, tổng số 

kinh phí là 20.503.000 đồng, cụ thể: 

+ Xã Đồng Thắng: 02 người, tổng số kinh phí là 5.212.500 đồng 

+ Thị trấn Nông Trường Thái Bình: 04 người, tổng số kinh phí là 

15.290.500 đồng (cụ thể có danh sách kèm theo). 

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Nội vụ và Sở Tài chính 

tổng hợp theo quy định./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế Hoạch; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Tô Thị Hiến 
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