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QUYẾT ĐỊNH
Về việc xếp mức phụ cấp kiêm nhiệm và hỗ trợ hàng tháng
đối với bà Đinh Thị Chênh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TÂY

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 Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND
tỉnh Quảng Ngãi Quy định chức danh, bố trí số lượng người hoạt động không
chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm
nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn,
tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở
cấp xã và mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ
dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND
tỉnh Quảng Ngãi về việc Quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng đối với người
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp
tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND
tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ,
công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi;
Theo đề nghị của UBND xã Sơn Bua tại Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày
21/4/2022 và Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ tại Công văn 126-CV/TCNV
ngày 27/4/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xếp mức phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng đối với bà Đinh Thị
Chênh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã kiêm chức danh Văn hóa TDTT Công tác xã hội, dân số, bảo về trẻ em, xã Sơn Bua.
- Mức phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng bằng 50% mức phụ cấp của chức
danh được kiêm nhiệm, kể từ ngày 01/4/2022.
- Mức hỗ trợ hàng tháng: 909.000đ/tháng, kể từ ngày 01/01/2022
- Mức hỗ trợ kiêm nhiệm: 454.500đ/tháng, kể từ ngày 01/4/2022.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng huyện, Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND xã Sơn Bua và bà
Đinh Thị Chênh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- C, PCVP;
- Lưu: VT.
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