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 Kính gửi: Ban  hường vụ Đảng ủy phường, xã   

    

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy các phường xã đã 

quán triệt và xây dựng đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-

NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy 

định; đồng thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về sắp xếp thôn, tổ 

dân phố, số lượng, chức danh, mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách 

theo Thông tư 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ và Nghị quyết 129/2018/NQ-

HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nay do Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh có 

văn bản mới liên quan đến nội dung Đề án (Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 

24/4/2019 của Chính phủ, Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố), Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu:  

1. Đảng ủy phường, xã tiếp tục rà soát, đánh giá, xây dựng cơ cấu về số lượng 

cán bộ công chức phường, xã theo quy định tại điều 3 quy định số lượng cán bộ, 

công chức cấp xã theo Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của 

HĐND tỉnh (nhất là đối với các đơn vị hành chính xã, phường loại II, theo Quyết 

định số 1274/QĐ-UBND, ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh); chức danh, số lượng cơ 

cấu người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo Nghị 

quyết 156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời 

tính toán lại hiệu quả Đề án theo phương án được cập nhật. Hoàn thiện Đề án, Tờ 

trình đề nghị phê duyệt gửi về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tổ chức) trước 

ngày 25/8/2019. 

2. Giao Ban Tổ chức Thành ủy đôn đốc, hướng dẫn, thẩm định, trình Ban 

Thường vụ Thành ủy phê duyệt Đề án các phường xã trước 30/8/2019. 

Nhận được Công văn, đề nghị các tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm 

túc. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Các ban, UBKT, VP Thành ủy; 

- Trưởng đoàn công tác chỉ đạo phường, xã; 

- Các đ/c ủy viên BTV Thành ủy; 

- Thành viên Tổ giúp việc xây dựng ĐA; 

- Lưu VT, TC. 

Gửi: bản giấy và bản điện tử. 

 /M BAN   ƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
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