
    ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                

   Số:  756 /UBND-NV       Thừa Thiên Huế, ngày  05  tháng 02 năm 2020  

       V/v thực hiện Nghị định  

số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ 

 
                  Kính gửi:   

- Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế; 
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế. 

 

 

Hiện nay, nhiều địa phương, số lượng cán bộ, công chức và người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã vượt quá theo quy định của Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Thông tư số 13/2019/TT-

BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 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. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách; giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ dôi dư cần có 

lộ trình và thời gian để triển khai tổ chức thực hiện.  

Để tiếp tục thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và Thông tư số 

13/2019/TT-BNV, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, 

thị xã, thành phố tiếp tục tiến hành việc chi trả lương và các khoản phụ cấp cho 

cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách đang làm việc ở các 

xã, phường, thị trấn chưa sắp xếp được theo quy định của Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP. 

2. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế: 

- Tiến hành việc sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, 

công chức và người hoạt động không chuyên trách theo hướng dẫn của Thông tư 

số 13/2019/TT-BNV. 

- Tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 

113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP . 

- Giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; 

nghỉ hưu trước tuổi; nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại 

Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ về chế độ, chính 



sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các 

chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, 

Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. 

- Điều chuyển, bổ sung cho các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn các 

huyện, thị xã, thành phố hoặc chuyển thành công chức, viên chức cấp huyện, 

cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức. 

3. Thời gian thực hiện: Chậm nhất đến ngày 31/12/2020, số lượng cán bộ, 

công chức cấp xã đảm bảo đúng số lượng theo quy định. 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, 

vướng mắc, các địa phương, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) 

để được hướng dẫn, giải quyết./. 

                        

Nơi nhận:                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                                                                    
- Như trên;                                                                         CHỦ TỊCH 
- BTC Tỉnh ủy; 
- TT HĐND tỉnh; 
- Các Sở: Tài chính, Nội vụ; 
- UBND và KBNN các huyện, tx, tp; 
- CVP, các PCVP và CV: TC, TH; 
- Lưu: VT, NV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Ngọc Thọ 
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