
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NỘI VỤ 

Số:            /SNV-XDCQ&TN 

V/v góp ý các dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cao Bằng, ngày      tháng 5 năm 2020 

                  Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Quyết 

định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đã xây 

dựng 03 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến ban hành tại kỳ 

họp thứ 13, cụ thể: 

1. Nghị  quyết  bãi  bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân 

dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Nội vụ. 

2. Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những 

người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân 

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

phường, thị trấn; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia vào hoạt động ở xóm, 

tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

3. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư 

do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã 

theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và bố trí lực lượng công an 

chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng. 

Để Nghị quyết ban hành phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện 

thực tế của địa phương và thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện, Sở Nội 

vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản (dự thảo 
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được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ 

http://www.sonoivu.caobang.gov.vn, mục văn bản dự thảo).  

Các ý kiến góp ý gửi về Sở Nội vụ, 01 bản điện tử gửi vào địa chỉ email: 

xdcq.snvcb@gmail.com trước ngày 29/5/2020 để Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn 

thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. 

Rất mong sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị./ 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, XDCQ&TN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Định 
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