ỦY BAN NHÂN DÂN
_TỈNH QUẢNG TRỊ
/KH-ƯBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc
Q uảng Trị, ngày Ẩ6 tháng 9 năm 2019
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vói người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố dôi dư sau khi sắp
xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng T rị
Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của
tĩĐND tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, khu phố và hỗ trợ đối với
người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phó dôi dư sau khi sắp xếp, sáp
nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi tắt là Nghị quyet
số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh), ƯBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển
khai thực hiện như sau:
L M ỤC Đ ÍC H , Y Ê U CẦU.
1. Để thống nhất các nội dung, công việc và thời gian triển khai thực
hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ở các huyện, thị xã, thành
phố trên địa bàn tỉnh, các thôn, khu phố mới hình thành sau khi sắp xêp, sáp
nhập đi vào ổn định, phát huy hoạt động của tổ chức tự quản tại cộng đồng dân
cư và nhằm thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra, đảm bảo được
các quyền lợi, trách nhiệm của nhân dân, cán bộ sau khi sáp nhập thôn, khu phố.
2. Làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Nghị quyết số
21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo được
sự đồng tình ủng hộ trong triển khai thực hiện.
3. V iệc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐNỊD
tỉnh phải đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ; các thôn, khu phố mới sắp
xếp, sáp nhập bảo đảm tính kế thừa, liên tục, không để ảnh hưởng đến đời
sống, sinh hoạt của người dân.
H. N ộ i DUNG T H ự C HIỆN.
I. Tỗ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND tỉnh
ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh.
- UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo ƯBND các xã, phường, thị
trấn tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQHĐND của HĐND tỉnh đến các chi bộ, các thôn, khu phố; thông tin tuyên
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tới cán bộ, đảng viên và
nhân dân trên địa bàn biết.
- Đề nghị U B M T T Q V N tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh
phối hợp chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và
nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong việc sắp xếp, sáp nhập
thôn, khu phố theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
Thời gian hoàn thành trước ngày 20/9/2019.
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2. Sắp xếp cá c tổ chức trong hệ thống chính trị ở các thôn, khu
phố mới hình thành sau khỉ sắp xếp, sáp nhập.
- Đề nghị B an Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn việc sắp xếp kiện toàn chi
bộ ở thôn, khu phố mới hình thành sau thực hiện sắp xếp, sáp nhập.
- Đề nghị U BM T T Q V N tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh
hướng dẫn kiện toàn B an công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị- x ã hội
thuộc hệ thống của mình ở những thôn, khu phố mới hình thành sau khi sắp
xếp, sáp nhập.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBN D xã, phường, thị trấn
thực hiện việc chỉ đinh Trưởng thôn, Khu phố trưởng lâm thời ở các thôn, khu
phố mới để thôn, khu phố mới đi vào hoạt động theo Nghị quyết số 21/NQHĐND của HĐND tỉnh; Sau khi các thôn, khu phố mới kiện toàn xong các tổ
chức trong hệ thống chính trị và đi vào hoạt động ổn định, UBND các xã,
phường, thị trấn tổ chức để các thôn, khu phố bầu Trưởng thôn, Khu phố trưởng
theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 14/2018/TT-BN V ngày 03/2/2018 của Bộ
Nội vụ; xây dựng phương án kiện toàn các chức danh người hoạt động không
chuyên trách cho từng thôn, khu phô.
Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2019.
3. Thực hiện chính sách hô trợ cho người hoạt động không chuyên
trách ở thôn, khu phố nghỉ việc do thực hiện sáp nhập.
- Sau khi kiện toàn tổ chức, người hoạt động không chuyên trách ở thôn,
khu phố, UBND cấỊ) huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã rà soát, xét duyệt
thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách
nghỉ việc do thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố theo quy định tại Điểm
1, Điều 2, Nghị quỵết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
- Đối với điểm 3, điều 2 của Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND

tỉnh:
ƯBND cấp xã quyết định việc sử dụng nguồn kinh phí khoán quỹ phu cấp
năm 2019 do sáp nhập thôn, khu phô chưa sử dụng, sau khi đảm bảo kinh phí
cho các đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố (nếu
có), hô trợ một phần kinh phí cho ban Công tác Mặt trận và Chi hội các đoàn thể
ở thôn, khu phố.
- UBND cấp huyện có trách nhiệm tổng hẹyp báo cáo Sở Tài Chính và Sở
Nội vụ.
Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2019.
III. TỔ CH Ứ C TH Ự C HIỆN.
1. UBND các xã, phường, thị trấn.
- Tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQHĐND của HĐND tỉnh đến các chi bộ, các thôn, khu phố; thông tin tuyên
truyên trên các phương tiện thông tin đại chúng tới cán bộ, đảng viên và
nhân dân trên địa bàn biết.
- Kiện toàn, tổ chức thôn, khu phố mới theo Nghị quyết số 21/NQHĐND tỉnh; chỉ định Trưởng thôn, Khu phố trưởng lâm thời ở các thôn, khu
phố mới; tổ chức để các thôn, khu phố bầu Trưởng thôn, Khu phố trưởng theo
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quy định tại Điều 12 Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/2/2018 của Bộ Nội
vu; xây dựng phương án kiện toàn các chức danh người hoạt động không chuyên
trách cho từng thôn, khu phô.
- Rà soát, xét duyệt đề nghị thực hiện chế độ đối với những người hoạt
động không chuyên trách ợ thôn, khu phố khi thôi đảm nhiệm chức danh do
thực hiện sắp xếp, Sấp nhập.
- Quýểt định việc sự dụng nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp năm 2019
do sáp nhập thôn, khu phố.chưa sử dụng, sau khi đảm bảo kinh phí cho các đối
tượng là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố (nếu có), hỗ trợ
một phần kinh phí cho ban Công tác Mặt trận và Chi hội các đoàn thể ở thôn,
khu phố.
2. UBND các huyện, thị xã, thành phổ.
Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm ừa, đôn đốc việc kiện toàn tổ chức thôn, khu
phố, kiện toàn các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu
phố; việc thực hiện chế độ hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên
trách ở thôn, khu phố khi thôi đảm nhiệm chức danh do thực hiện sắp xếp, sáp
nhập.
- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Nội vụ.
3. Sở Tài chính.
Hướng dẫn UBND cấp huyện tổng họp, báo cáo kinh phí thực hiện chính
sách hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách và kinh phí khoán quỹ phụ
cấp năm 2019.
Phối họp với Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh kết quả thực
hiện chính sách theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND tỉnh.
4. Sở Nội vụ.
Theo dõi, kiểm ừa, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai
thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, khu phố theo Nghị quyết số
21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh tại K ế hoạch này;
Tổng hợp, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng
mắc của UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên
quan; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện với UBND tỉnh theo quy định.
5. C ác Sở, Ban, ngành cấp tình.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định, có trách nhiệm
tham mưu ƯBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc quản lý và giải quyết những nội
dung công việc ở cơ sở có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý; Hướng dẫn,
tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tuc hành chính
có liên quan đến sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn, khu phố.
6. Đe nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBMTTQVN tình và các Tổ chức
đoàn thể cấp tình.
Hướng dẫn việc sắp xếp kiện toàn Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và
các tô chức chính trị- xã hội ở những thôn, khu phố mới hình thành sau khi
sắp xếp, sáp nhập.
Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số
21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, trong quá trình tổ chức, thực hiện nếu có vấn
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đề phát sinh, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh về ƯBND
tỉnh (qua Sở Nội vụ) đê xem xét giải quyêt./. tỗ ỊU ,
?

/

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Thường trực Tinh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- UBM TTQVN tinh;
- Chủ tịch và các PC T UBND tỉnh;
- Các Tổ chức Chính ừị - x ã hội cấp tỉnh;
- Các c ơ quan chuyến môn, cơ quan thuộc
UBND tinh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- HĐND và UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, NC.
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