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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với  

người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở thôn, xóm xã Yên Nhân 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ 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 và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

 Căn cứ Nghị quyết số 118/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối 

với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, 

số lượng, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ 

dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;  

Theo đề nghị của UBND xã Yên Nhân tại Tờ trình số 32/TTr-UBND, ngày 

30/3/2022 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ.  
                                                        

  QUYẾT ĐỊNH: 
 

             Điều 1. Phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở xã và ở thôn, xóm xã Yên Nhân (có danh sách kèm theo).  

         Điều 2. Trên cơ sở danh sách đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân xã Yên 

Nhân ban hành Quyết định xếp mức phụ cấp và thực hiện chi trả phụ cấp đối với 

người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở thôn, xóm theo đúng quy định hiện 

hành. 

          Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, 

Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Chủ tịch UBND xã Yên Nhân và các ông (bà) 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

   NH_NV (6) 

 

 CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
 

Đặng Thái Sơn 
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