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HUYỆN QUAN SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
                

Số:         /QĐ-UBND                Quan Sơn, ngày       tháng  9  năm 2020 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc nghỉ công tác đối với người hoạt động không chuyên trách  

cấp xã theo Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND, xã Trung Xuân 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUAN SƠN 

 

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

 Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về 

chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

 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 cấp xã và người hoạt động 

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

 Căn cứ Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng 

nhân tỉnh Thanh Hóa về chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, mức thù lao đối với chủ 

tịch hội đặc thù ở cấp xã; 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, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND 

tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức 

bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa 

quản lý; 

Xét đề nghị của UBND xã Trung Xuân  tại Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 

07/8/2020 và đề nghị của trưởng phòng Nội vụ huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nghỉ công tác đối với người hoạt động không chuyên trách cấp 

xã theo Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND,  xã Trung Xuân, gồm các ông (bà) 

có tên sau:  

 (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng 

phòng Tài chín - Kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Xuân, Thủ 



trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 2 QĐ; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Tiến Thành 
 

 



DANH SÁCH 

Nghỉ công tác đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND, xã Trung Xuân 

((Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày        tháng   9   năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn) 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Trình độ đào tạo 
Chức danh hiện 

 đang công tác 
Ghi chú 

Chuyên 

môn 
Chuyên ngành 

1 Phạm Bá Canh 05/6/1973 TC Quản lý đất đai Khuyến nông viên Nghỉ công tác 

2 Lữ Văn Ngân 21/4//1984 TC Điều dưỡng đa khoa Dân sô – Gia đinh- Trẻ em Nghỉ công tác 

 

 Danh sách này gồm: 02 người 
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