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 Phường Hà Huy Tập, ngày 11 tháng 5 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn thay đổi cán bộ không chuyên trách phường Hà Huy Tập 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ các Nghị định của chính phủ: Số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về 

chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ công chức ở xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; số 

34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 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 số 258/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp 

tham gia công việc của thôn, tổ dân phố và công văn số 324/SNV-STC ngày 

08/3/2021 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 258/2020/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh; 

Căn cứ Đế án số 02/ĐA-Đ.U ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Đảng ủy phường 

Hà Huy Tập, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; 

Căn cứ Nghị quyết số 06 /NQ-HĐND ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân phường Hà Huy Tập, về việc điều chỉnh mức khoán phụ cấp cho mỗi 

nhiệm vụ không chuyên trách cấp phường; 

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND phường Hà 

Huy Tập về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ và mức khoán phụ cấp cho mỗi 

nhiệm vụ không chuyên trách cấp phường và Tổ dân phố; 

 Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-CCB ngày 06/05/2022 của Ban thường vụ Hội 

cưu chiến binh Thành phố Hà Tĩnh về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ban chấp hành, 

Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ban kiểm tra Hội cựu chiến binh phường 

Hà Huy Tập, nhiệm kỳ 2022-2027;  

Xét đề nghị của Văn phòng UBND phường, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thay đổi cán bộ hoạt động không chuyên trách phường tại Quyết định 

số 62/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND phường Hà Huy Tập về việc điều 

chỉnh phân công nhiệm vụ và mức khoán phụ cấp cho mỗi nhiệm vụ không chuyên 

trách cấp phường và Tổ dân phố, như sau: 



1. Ông Trương Quang Thắng, Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh kiêm Chủ tịch 

Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội thay ông Bùi Văn Đạt (do nghỉ công tác), với mức 

khoán phụ cấp cụ thể như sau:  

- Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh: 1,3 mức lương cơ sở/tháng. 

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội: 0,3 mức lương cơ sở/tháng. 

Tổng mức phụ cấp: 1,6 mức lương cơ sở/tháng. 

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 

06/5/2022 của UBND phường Hà Huy Tập. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

Văn phòng UBND phường; kế toán – Tài chính, các Tổ chức, cá nhân có liên 

quan và ông Trương Quang Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận:        

- Phòng Nội vụ Thành phố, (báo cáo);                                                                       

- TT Đảng ủy; TT. HĐND phường; 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND; 

- Như điều 3, 

- Lưu VP- UBND. 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huyên 
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