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Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 

2717/UBND-TH ngày 03/8/2021 về việc giao giải quyết các kiến nghị của cử tri 

sau kỳ họp thứ nhất, trước kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. 

Trong đó có ý kiến của cử tri xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa đề nghị: “Ban 

hành chế độ phụ cấp đối với cán bộ khuyến nông thôn, bản” . 

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa; ý 

kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 1926/STC-QLNS ngày 13/9/2021 và ý 

kiến của Sở Nội vụ tại Văn bản số 820/SNV-XDCQ&CTTN ngày 13/9/2021 về 

việc trả lời kiến nghị của cử tri xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 

24/4/2019 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 cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: 

“Người hoạt động  không  chuyên  trách ở thôn,  tổ dân phố có không quá 03 

người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp 

dụng đối với  các chức  danh: Bí thư  Chi  bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ 

dân phố; Trưởng Ban công  tác  mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ 

dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà 

được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố 

từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có)”. 

Như vậy cán bộ khuyến nông thôn, bản không thuộc 1 trong 3 chức danh 

người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố  được hưởng phụ cấp 

hàng tháng từ ngân sách nhà nước mà thuộc đối tượng được hưởng bồi dưỡng 

khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố.  

Mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân 

phố được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 

11/2020/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số 

Kính gửi:  

 - Ủy ban nhân dân xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa; 

 - Hội đồng nhân dân xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa. 



điều của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt 

động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động 

đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở 

xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách 

và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể:  

- Tại điểm c khoản 2 Điều 5 sửa đổi, bổ sung: “Chi bồi dưỡng cho người 

trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố (trừ những người quy định tại 

điểm d, đ, g khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này và những người đang được hưởng 

phụ cấp từ ngân sách Nhà nước), tối thiểu là 30.000 đồng/người/buổi”.  

- Tại khoản 3 Điều 5 sửa đổi, bổ sung: “Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ 

trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố và trưởng 

các tổ chức liên quan ở thôn, tổ dân phố thống nhất mức bồi dưỡng cụ thể cho 

người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố, không thấp hơn mức 

quy định tại điểm c khoản 2 Điều này”. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng có ý kiến và đề nghị Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa thông báo để cử tri 

được biết./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- UBND huyện Chiêm Hóa; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Việt 
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