
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /BC-UBND            Gia Lai, ngày     tháng 6 năm 2022 

BÁO CÁO 
Về việc bố trí kinh phí thực hiện Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND ngày 

25/02/2021 quy định về chức danh, bố trí số lượng người, chế độ, chính sách đối với 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp 

tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ 

chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia lai  

 

 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ Sáu. 

 

Căn cứ Thông báo số 51/TB-HĐND ngày 24/5/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình 

Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh phí thực hiện 

Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

quy định về chức danh, bố trí số lượng người, chế độ, chính sách đối với người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham 

gia công việc ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức 

chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 

số 136/2021/NQ-HĐND) như sau: 

I. Về tình hình bố trí kinh phí thực hiện Nghị quyết số 136/2021/NQ-

HĐND 

Giai đoạn 2022-2025, thực hiện Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 

10/10/2021 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí 

định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022, theo đó dân số tỉnh 

Gia Lai được phân theo 4 vùng (vùng đô thị, vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó 

khăn và vùng còn lại), tương ứng với định mức chi theo dân số được phân bổ theo 

4 vùng khác nhau. Giai đoạn 2017-2020, toàn bộ dân số tỉnh Gia Lai được công 

nhận là vùng cao, tương ứng với định mức chi cao nhất. Do đó, trong giai đoạn 

2022-2025, Gia Lai không còn được ưu đãi về việc giao kinh phí chi thường 

xuyên như của giai đoạn 2017-2021 nên địa phương gặp khó khăn trong việc cân 

đối cơ cấu lại các khoản chi ở các lĩnh vực để dành nguồn chi cho các chế độ, 

chính sách do địa phương ban hành (ngoài các chế độ, chính sách do trung ương 

quy định). Trong đó, chưa đảm bảo đủ nguồn kinh phí theo Nghị quyết số 

136/2021/NQ-HĐND. Cụ thể: 

Tổng nhu cầu kinh phí tối đa thực hiện Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND 

năm 2022 là 399,4 tỷ đồng. Tỉnh chỉ cân đối ngân sách bố trí trong dự toán đầu 

năm cho các huyện, thị xã, thành phố là 157,5 tỷ đồng (bằng với số trung ương 

cân đối cho tỉnh thực hiện khoán Quỹ phụ cấp xã và thôn theo Nghị định số 
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34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về việc 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). Chênh lệch kinh phí tăng, ngân sách địa phương phải 

đảm bảo so với kinh phí trung ương cân đối thực hiện nhiệm vụ là 241,4 tỷ đồng, 

gồm:  

- Tăng khoán Quỹ phụ cấp xã và thôn của địa phương, quy định mức chi của 

địa phương cao hơn so với mức chi của trung ương nên kinh phí tăng so với ngân 

sách trung ương đảm bảo 41,9 tỷ đồng;  

- Tăng khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị, xã hội ở cấp 

xã (5 tổ chức/xã) là 19 tỷ đồng;  

- Tăng kinh phí hỗ trợ hằng tháng đối với chức danh người tham gia trực 

tiếp vào công việc của thôn, tổ dân phố (06 chức danh) là 152,1 tỷ đồng;  

- Tăng kinh phí hỗ trợ lực lượng công an viên ở nơi không có lực lượng tổ 

dân phố là 28,3 tỷ đồng.  

(Phụ lục 01 kèm theo) 

Trước những khó khăn về việc cân đối ngân sách để đảm bảo chế độ, chính 

sách của Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND. Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh thống nhất giải pháp để tổ chức thực hiện dự toán năm 2022: 

(1) Tại Điểm h, Khoản 2, Điều 3, Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 của HĐND tỉnh có quy định: “Căn cứ quy định về phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 

ngân sách địa phương cho thời kỳ 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành, khả năng tài chính - ngân sách và đặc điểm, tình hình ở 

địa phương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự toán và 

phân bổ ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị dự toán cấp huyện và cho ngân sách 

cấp xã, phường, thị trấn hằng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt 

đảm bảo phù hợp từng cấp chính quyền địa phương, phù hợp tình hình thực tế của 

từng lĩnh vực chi và theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.” 

(2) Tại Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về 

phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh 

năm 2022, đã chỉ đạo các giải pháp để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện Nghị 

quyết số 136/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh như:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình Hội đồng nhân dân phấn 

đấu tăng thu so với Kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao, sau khi trích tạo nguồn 

CCTL theo quy định, số kinh phí còn lại ưu tiên sử dụng để đảm bảo nhiệm vụ chi 

theo quy định;  

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, 

ngành, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát các nội dung chi 

chưa cần thiết từ các lĩnh vực theo định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 

được giao phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để dành nguồn đảm bảo 

thực hiện Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 của HĐND tỉnh.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-quyet-136-2021-nq-hdnd-chinh-sach-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-cap-xa-tinh-gia-lai-467366.aspx


3 

 

- Kết quả tổng hợp số liệu năm 2022 từ báo cáo của các huyện, thị xã, thành 

phố như sau: 

Năm 2022, các huyện, thị xã, thành phố đã cơ cấu sắp xếp lại các lĩnh vực 

chi thường xuyên để ưu tiên dành nguồn bố trí kinh phí thực hiện Nghị quyết số 

136/2021/NQ-HĐND với số tiền là 255,8 tỷ đồng. So với định mức phân bổ tỉnh 

cân đối đầu thời kỳ là 157,5 tỷ đồng, huyện đã bố trí ngân sách tăng thêm là 98,3 

tỷ đồng (255,8 tỷ đồng - 157,5 tỷ đồng). Số kinh phí còn lại chưa được bố trí so 

với nhu cầu tối đa của Nghị quyết số 136/NQ-HĐND là 143,6 tỷ đồng (399,4 tỷ 

đồng - 255,8 tỷ đồng). 

Tuy nhiên, tổng kinh phí theo kế hoạch thực tế của các huyện, thị xã, thành 

phố báo cáo sau khi sắp xếp lại các chức danh đảm bảo nhiệm vụ được giao theo 

Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND là 395,3 tỷ đồng, chỉ giảm 4,1 tỷ đồng (399,4 

tỷ đồng - 395,3 tỷ đồng) so với nhu cầu bố trí số lượng người tối đa theo Nghị 

quyết số 136/2021/NQ-HĐND. Hầu hết các địa phương chưa rà soát, sắp xếp các 

chức danh (kể cả kiêm nhiệm) để  bố trí số lượng theo nhu cầu thực tế, phù hợp 

với từng địa bàn.  

 (Phụ lục 02 kèm theo) 

II. Những khó khăn, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

1. Các huyện, thị xã, thành phố hiện nay chưa rà soát, sắp xếp bố trí số 

lượng người của từng chức danh (kể cả kiêm nhiệm) để thực hiện chế độ, chính 

sách của Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND theo điều kiện thực tế và khả năng 

cân đối ngân sách. 

2. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh phát sinh một số vấn đề như sau: 

- Tại Điều 14a Nghị định số 34/NĐ-CP của Chính phủ có quy định: Người 

tham gia công việc thôn, tổ dân phố không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được 

hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố. Tuy 

nhiên tại Khoản 1, Điều 8 Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy 

định: Người tham gia công việc thôn, tổ dân phố được hưởng mức bồi dưỡng hằng 

tháng bằng 0,9 lần mức lương cơ sở/người/tháng. 

- Tại Khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh, chức danh người hoạt động không chuyên trách được hưởng nhiều 

mức phụ cấp kiêm nhiệm khác nhau. Trong khi đó, nguyên tắc chung chỉ được 

hưởng 01 mức phụ cấp kiêm nhiệm được quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-

CP của Chính Phủ, Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ, 

Thông tư số 25/2007/TT-BQP ngày 12/02/2007 của Bộ Quốc phòng. 

- Về nguồn kinh phí chi trả cho những người tham gia công việc thôn, tổ 

dân phố: 

+ Tại Điều 12 Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh có quy 

định: Nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết này do ngân sách trung ương và địa 

phương đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có 
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liên quan. Trong đó bao gồm những người tham gia công việc thôn, tổ dân phố 

được chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước.  

+ Tuy nhiên tại Điều 14a Nghị định 34/NĐ-CP của Chính phủ: Riêng đối 

với người tham gia công việc thôn, tổ dân phố được chi trả từ đoàn phí, hội phí 

khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có) và Tại Khoản 2 Điều 

13 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc 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, theo đó có quy định: “Việc quy định các 

chế độ, tiêu chuẩn, định mức đối với người hoạt động không chuyên trách; người 

trực tiếp tham gia vào hoạt động ở thôn, tổ dân phố ngoài mức khoán quy định tại 

Điều 14a Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 

2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân cùng cấp xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.”  

Do đó, nguồn chi trả cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân 

phố theo các quy định nêu trên phải chi trả theo thứ tự của các nguồn như sau: 

Đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể, từ các nguồn quỹ khác (nếu có). Sau 

khi sử dụng các nguồn trên mà không bảo đảm khả năng chi trả thì sử dụng nguồn 

ngân sách nhà nước theo đúng quy định. 

III. Đề xuất, kiến nghị: 

1. Để giải quyết nguồn kinh phí đảm bảo chi trả các chế độ, chính sách theo 

quy định tại Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND. Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo 

Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp như sau: 

 Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tiếp tục rà soát, xác định số kinh phí tiết kiệm chi trong quá trình thực hiện 

dự toán và xác định số tăng thu thực hiện so với dự toán năm 2022. Sau khi dành 

nguồn thực hiện Cải cách tiền lương theo quy định thì phần kinh phí còn lại ưu tiên 

giải quyết các chế độ chính sách của Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, sắp xếp bố trí số lượng người của 

từng chức danh (kể cả kiêm nhiệm và trong trường hợp thật sự cần thiết thì mới bố 

trí các chức danh  quy định tại Khoản 10, khoản 11, khoản 12, khoản 13, khoản 

14, khoản 15 Điều 3 của Nghị quyết 136/2021/NQ-HĐND) phù hợp với yêu cầu 

thực tế, điều kiện từng địa bàn và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa 

phương.  

2. Trước các vấn đề còn phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 

136/2021/NQ-HĐND và để đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế, phù hợp với khả 

năng cân đối ngân sách của địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương Hội 

đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND ngày 

25/02/2021 của HĐND tỉnh về việc quy định về chức danh, bố trí số lượng người, 

chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 

dân phố; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí 

hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
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Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ 

Sáu xem xét./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII; 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính, Sở Nội vụ, 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đ/c CVP, các PVP UBND tỉnh 

- Lưu VT, NC, KTTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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 ĐV tính  Định mức  Chỉ tiêu Kinh phí Chỉ tiêu Kinh phí Chỉ tiêu Kinh phí Chỉ tiêu Kinh phí Chỉ tiêu Kinh phí Chỉ tiêu Kinh phí Chỉ tiêu Kinh phí Chỉ tiêu Kinh phí Chỉ tiêu Kinh phí Chỉ tiêu Kinh phí

A B H I J K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A

Quỹ khoán cán bộ không chuyên trách theo

Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của HĐND

tỉnh 399.069 40.281 15.255 27.668 29.604 20.794 26.816 32.153 12.666 20.011

-
Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động

không chuyên trách cấp xã 220 79.759 22 8.010 11 3.776 14 5.092 17 6.237 12 4.291 14 4.978 13 4.863 8 2.804 14 4.921

Xã loại I triệu đồng/xã/năm 400,51 80 32.041 9 3.605 0 0 6 2.403 7 2.804 3 1.202 3 1.202 7 2.804 1 401 2 801

Xã loại II triệu đồng/xã/năm 343,30 134 46.002 12 4.120 11 3.776 7 2.403 10 3.433 9 3.090 11 3.776 6 2.060 7 2.403 12 4.120

Xã loại III triệu đồng/xã/năm 286,08 6 1.716 1 286 0 0 1 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-
Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức

chính trị, xã hội ở cấp xã (5 tổ chức/xã) 220 19.015 22 1.904 11 934 14 1.211 17 1.475 12 1.033 14 1.202 13 1.135 8 684 14 1.198

Xã loại I triệu đồng/xã/năm 89,40 80 7.152 9 805 0 0 6 536 7 626 3 268 3 268 7 626 1 89 2 179

Xã loại II triệu đồng/xã/năm 84,93 134 11.381 12 1.019 11 934 7 595 10 849 9 764 11 934 6 510 7 595 12 1.019

Xã loại III triệu đồng/xã/năm 80,46 6 483 1 80 0 0 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động

không chuyên trách ở thôn, làng, tổ dân phố (Bí

thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân

phố, Trưởng ban công tác mặt trận)
1.576 119.774 175 12.360 60 4.238 110 8.482 111 8.872 80 6.101 109 7.830 131 10.791 49 3.461 74 5.226

Thôn có từ 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã trọng

điểm, phức tạp về ANTT, thôn thuộc xã biên

giới

triệu đồng/thôn/năm

89,40 451 40.319 0 0 0 0 38 3.397 55 4.917 24 2.146 7 626 82 7.331 0 0 0 0

Thôn còn lại triệu đồng/thôn/năm 70,63 1.125 79.454 175 12.360 60 4.238 72 5.085 56 3.955 56 3.955 102 7.204 49 3.461 49 3.461 74 5.226

-

Hỗ trợ hằng tháng đối với chức danh người

tham gia trực tiếp vào công việc của thôn, TDP

(6 người/thôn)

triệu đồng/thôn/năm
96,55 1.576 152.166 175 16.897 60 5.793 110 10.621 111 10.717 80 7.724 109 10.524 131 12.648 49 4.731 74 7.145

-
Công an viên ở nơi không có lực lượng tổ dân

phố
triệu đồng/người/năm

20,56 1.379 28.355 54 1.110 25 514 110 2.262 112 2.303 80 1.645 111 2.282 132 2.714 48 987 74 1.522

B

Quỹ khoán cán bộ không chuyên trách theo

Nghị định 34/NĐ-CP của Chính phủ (đã cân

đối cho các địa phương)

0

0,00 0 157.598 15.105 5.913 10.894 12.373 8.212 9.650 13.431 4.629 7.481

-
Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động

không chuyên trách cấp xã
0

0,00 220 56.933 22 5.718 11 2.695 14 3.635 17 4.452 12 3.063 14 3.553 13 3.472 8 2.001 14 3.512

Xã loại I triệu đồng/xã/năm 286,08 80 22.886 9 2.575 0 0 6 1.716 7 2.003 3 858 3 858 7 2.003 1 286 2 572

Xã loại II triệu đồng/xã/năm 244,96 134 32.824 12 2.939 11 2.695 7 1.715 10 2.450 9 2.205 11 2.695 6 1.470 7 1.715 12 2.939

Xã loại III triệu đồng/xã/năm 203,83 6 1.223 1 204 0 0 1 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-
Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động

không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố
0

0,00 1.576 100.664 175 9.387 60 3.218 110 7.259 111 7.921 80 5.149 109 6.097 131 9.959 49 2.628 74 3.969

Thôn trọng điểm triệu đồng/thôn/năm 89,40 451 40.319 0 0 0 0 38 3.397 55 4.917 24 2.146 7 626 82 7.331 0 0 0 0

Thôn còn lại triệu đồng/thôn/năm 53,64 1.125 60.345 175 9.387 60 3.218 72 3.862 56 3.004 56 3.004 102 5.471 49 2.628 49 2.628 74 3.969

CHÊNH LỆCH (A-B) . Cụ thể 241.471 25.176 9.342 16.774 17.231 12.581 17.167 18.721 8.037 12.530

-

Chênh lệch Khoán quỹ phụ cấp đối với người

hoạt động không chuyên trách cấp xã NQ số

136 so với NĐ số 34
22.826 2.292 1.082 1.457 1.784 1.228 1.425 1.391 803 1.409

-
Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức

chính trị, xã hội ở cấp xã (5 tổ chức/xã)

19.015 1.904 934 1.211 1.475 1.033 1.202 1.135 684 1.198

-

Chênh lệch Khoán quỹ phụ cấp đối với người

hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ

dân phốNQ số 136 so với NĐ số 34
19.109 2.973 1.019 1.223 951 951 1.733 832 832 1.257

-

Hỗ trợ hằng tháng đối với chức danh người

tham gia trực tiếp vào công việc của thôn, TDP

(6 người/thôn)
152.166 16.897 5.793 10.621 10.717 7.724 10.524 12.648 4.731 7.145

-
Công an viên ở nơi không có lực lượng tổ dân

phố
28.355 1.110 514 2.262 2.303 1.645 2.282 2.714 987 1.522

Đak Pơ

Phụ lục 01

STT Chỉ tiêu

 Định mức 2022 - 2025 

Pleiku An Khê Kbang Đak Đoa Mang Yang Kông ChroIa Grai

(Kèm theo báo cáo số             /BC-UBND ngày         tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chư Păh

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 136/2021/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH SO VỚI KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

ĐVT: triệu đồng

 Khối huyện 
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 ĐV tính  Định mức  Chỉ tiêu Kinh phí

A B H I J K

A

Quỹ khoán cán bộ không chuyên trách theo

Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của HĐND

tỉnh 399.069

-
Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động

không chuyên trách cấp xã 220 79.759

Xã loại I triệu đồng/xã/năm 400,51 80 32.041

Xã loại II triệu đồng/xã/năm 343,30 134 46.002

Xã loại III triệu đồng/xã/năm 286,08 6 1.716

-
Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức

chính trị, xã hội ở cấp xã (5 tổ chức/xã) 220 19.015

Xã loại I triệu đồng/xã/năm 89,40 80 7.152

Xã loại II triệu đồng/xã/năm 84,93 134 11.381

Xã loại III triệu đồng/xã/năm 80,46 6 483

-

Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động

không chuyên trách ở thôn, làng, tổ dân phố (Bí

thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân

phố, Trưởng ban công tác mặt trận)
1.576 119.774

Thôn có từ 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã trọng

điểm, phức tạp về ANTT, thôn thuộc xã biên

giới

triệu đồng/thôn/năm

89,40 451 40.319

Thôn còn lại triệu đồng/thôn/năm 70,63 1.125 79.454

-

Hỗ trợ hằng tháng đối với chức danh người

tham gia trực tiếp vào công việc của thôn, TDP

(6 người/thôn)

triệu đồng/thôn/năm
96,55 1.576 152.166

-
Công an viên ở nơi không có lực lượng tổ dân

phố
triệu đồng/người/năm

20,56 1.379 28.355

B

Quỹ khoán cán bộ không chuyên trách theo

Nghị định 34/NĐ-CP của Chính phủ (đã cân

đối cho các địa phương)

0

0,00 0 157.598

-
Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động

không chuyên trách cấp xã
0

0,00 220 56.933

Xã loại I triệu đồng/xã/năm 286,08 80 22.886

Xã loại II triệu đồng/xã/năm 244,96 134 32.824

Xã loại III triệu đồng/xã/năm 203,83 6 1.223

-
Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động

không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố
0

0,00 1.576 100.664

Thôn trọng điểm triệu đồng/thôn/năm 89,40 451 40.319

Thôn còn lại triệu đồng/thôn/năm 53,64 1.125 60.345

CHÊNH LỆCH (A-B) . Cụ thể 241.471

-

Chênh lệch Khoán quỹ phụ cấp đối với người

hoạt động không chuyên trách cấp xã NQ số

136 so với NĐ số 34
22.826

-
Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức

chính trị, xã hội ở cấp xã (5 tổ chức/xã)

19.015

-

Chênh lệch Khoán quỹ phụ cấp đối với người

hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ

dân phốNQ số 136 so với NĐ số 34
19.109

-

Hỗ trợ hằng tháng đối với chức danh người

tham gia trực tiếp vào công việc của thôn, TDP

(6 người/thôn)
152.166

-
Công an viên ở nơi không có lực lượng tổ dân

phố
28.355

STT Chỉ tiêu

 Định mức 2022 - 2025 

(Kèm theo báo cáo số             /BC-UBND ngày         tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 136/2021/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH SO VỚI KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

 Khối huyện 

Chỉ tiêu Kinh phí Chỉ tiêu Kinh phí Chỉ tiêu Kinh phí Chỉ tiêu Kinh phí Chỉ tiêu Kinh phí Chỉ tiêu Kinh phí Chỉ tiêu Kinh phí Chỉ tiêu Kinh phí

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

19.231 37.425 31.020 14.121 20.205 11.885 21.749 18.185

10 3.662 20 7.438 15 5.378 9 3.261 10 3.662 8 2.575 14 5.436 9 3.376

4 1.602 11 4.406 4 1.602 3 1.202 4 1.602 0 0 11 4.406 5 2.003

6 2.060 8 2.746 11 3.776 6 2.060 6 2.060 5 1.716 3 1.030 4 1.373

0 0 1 286 0 0 0 0 0 0 3 858 0 0 0 0

10 867 20 1.743 15 1.292 9 778 10 867 8 666 14 1.238 9 787

4 358 11 983 4 358 3 268 4 358 0 0 11 983 5 447

6 510 8 679 11 934 6 510 6 510 5 425 3 255 4 340

0 0 1 80 0 0 0 0 0 0 3 241 0 0 0 0

73 6.132 146 11.062 126 10.025 51 4.109 81 6.190 49 3.461 77 6.058 74 5.377

52 4.649 40 3.576 60 5.364 27 2.414 25 2.235 0 0 33 2.950 8 715

21 1.483 106 7.486 66 4.661 24 1.695 56 3.955 49 3.461 44 3.108 66 4.661

73 7.048 146 14.097 126 12.166 51 4.924 81 7.821 49 4.731 77 7.435 74 7.145

74 1.522 150 3.084 105 2.159 51 1.049 81 1.666 22 452 77 1.583 73 1.501

8.389 14.572 12.743 6.029 7.853 4.465 9.192 6.666

10 2.614 20 5.310 15 3.839 9 2.328 10 2.614 8 1.836 14 3.882 9 2.410

4 1.144 11 3.147 4 1.144 3 858 4 1.144 0 0 11 3.147 5 1.430

6 1.470 8 1.960 11 2.695 6 1.470 6 1.470 5 1.225 3 735 4 980

0 0 1 204 0 0 0 0 0 0 3 611 0 0 0 0

73 5.775 146 9.262 126 8.904 51 3.701 81 5.239 49 2.628 77 5.310 74 4.255

52 4.649 40 3.576 60 5.364 27 2.414 25 2.235 0 0 33 2.950 8 715

21 1.126 106 5.686 66 3.540 24 1.287 56 3.004 49 2.628 44 2.360 66 3.540

10.842 22.852 18.277 8.092 12.352 7.420 12.557 11.519

1.048 2.128 1.539 933 1.048 738 1.554 966

867 1.743 1.292 778 867 666 1.238 787

357 1.801 1.121 408 951 832 747 1.121

7.048 14.097 12.166 4.924 7.821 4.731 7.435 7.145

1.522 3.084 2.159 1.049 1.666 452 1.583 1.501

Chư PưhKrông PaChư Prông Chư Sê Ia Pa Phú Thiện Ayun PaĐức Cơ



ĐVT: triệu đồng

A B 1 2 3=1-2

TỔNG CỘNG 395.397 255.888 139.508

Quỹ khoán cán bộ không chuyên trách

theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của

HĐND tỉnh (1+2+3+4+5)

395.397 255.888 139.508

1
Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách cấp xã
79.231 59.804 19.428

Xã loại I 31.904 24.669 7.234

Xã loại II 45.289 33.818 11.472

Xã loại III 2.038 1.316 722

2
Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ

chức chính trị, xã hội ở cấp xã 
19.006 11.603 7.403

Xã loại I 7.152 4.632 2.520

Xã loại II 11.291 6.553 4.739

Xã loại III 563 418 145

3

Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ

dân phố (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn

hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban

công tác mặt trận)

119.991 92.901 27.090

Thôn có từ 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã

trọng điểm, phức tạp về ANTT, thôn thuộc

xã biên giới

43.609 33.019 10.590

Thôn còn lại 76.382 58.183 18.198

4

Hỗ trợ hằng tháng đối với chức danh

người tham gia trực tiếp vào công việc

của thôn, TDP

148.504 77.256 71.249

5
Công an viên ở nơi không có lực lượng

bảo vệ tổ dân phố (nếu có)
28.663 14.325 14.339

CHI TIẾT

I Huyện Đăk Đoa

Quỹ khoán cán bộ không chuyên trách

theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của

HĐND tỉnh (1+2+3+4+5)

29.867 12.373 17.494

1
Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách cấp xã
6.237 4.452 1.784

Xã loại I 2.804 2.003 801

Xã loại II 3.433 2.450 983

Xã loại III 0

2
Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ

chức chính trị, xã hội ở cấp xã 
1.475 0 1.475

Xã loại I 626 0 626

Xã loại II 849 0 849

Xã loại III 0

3

Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ

dân phố (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn

hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban

công tác mặt trận)

9.135 7.921 1.214

Thôn có từ 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã

trọng điểm, phức tạp về ANTT, thôn thuộc

xã biên giới

6.169 5.668 501

Thôn còn lại 2.966 2.253 713

(Kèm theo báo cáo số       /BC-UBND ngày       tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CHO CÁN BỘ KHÔNG 

CHUYÊN TRÁCH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 136/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH NĂM 2022

STT Chỉ tiêu

Kế hoạch thực tế của địa 

phương báo cáo sau khi sắp 

xếp lại các chức danh đảm 

bảo nhiệm vụ được giao  

theo NQ số 136/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh

Kinh phí đã được 

bố trí trong dự 

toán năm 2022

Số kinh phí còn lại 

chưa bố trí trong 

dự toán năm 2022 

so với kế hoạch 

của địa phương 

báo cáo

Phụ lục số 02

1
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STT Chỉ tiêu

Kế hoạch thực tế của địa 

phương báo cáo sau khi sắp 

xếp lại các chức danh đảm 

bảo nhiệm vụ được giao  

theo NQ số 136/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh

Kinh phí đã được 

bố trí trong dự 

toán năm 2022

Số kinh phí còn lại 

chưa bố trí trong 

dự toán năm 2022 

so với kế hoạch 

của địa phương 

báo cáo

4

Hỗ trợ hằng tháng đối với chức danh

người tham gia trực tiếp vào công việc

của thôn, TDP

10.717 0 10.717

5
Công an viên ở nơi không có lực lượng

bảo vệ tổ dân phố (nếu có)
2.303 0 2.303

II Huyện Chư Prông

Quỹ khoán cán bộ không chuyên trách

theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của

HĐND tỉnh (1+2+3+4+5)

37.455 37.455 0

1
Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách cấp xã
7.438 7.438 0

Xã loại I 4.406 4.406 0

Xã loại II 2.746 2.746 0

Xã loại III 286 286 0

2
Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ

chức chính trị, xã hội ở cấp xã 
1.743 1.743 0

Xã loại I 983 983 0

Xã loại II 679 679 0

Xã loại III 80 80 0

3

Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ

dân phố (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn

hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban

công tác mặt trận)

11.175 11.175 0

Thôn có từ 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã

trọng điểm, phức tạp về ANTT, thôn thuộc

xã biên giới

4.112 4.112 0

Thôn còn lại 7.063 7.063 0

4

Hỗ trợ hằng tháng đối với chức danh

người tham gia trực tiếp vào công việc

của thôn, TDP

14.097 14.097 0

5
Công an viên ở nơi không có lực lượng

bảo vệ tổ dân phố (nếu có)
3.002 3.002 0

III Huyện Chư Sê

Quỹ khoán cán bộ không chuyên trách

theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của

HĐND tỉnh (1+2+3+4+5)

30.963 23.502 7.461

1
Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách cấp xã
5.378 5.378 0

Xã loại I 1.602 1.602 0

Xã loại II 3.776 3.776 0

Xã loại III 0

2
Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ

chức chính trị, xã hội ở cấp xã 
1.292 646 646

Xã loại I 358 179 179

Xã loại II 934 467 467

Xã loại III 0

3

Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ

dân phố (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn

hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban

công tác mặt trận)

9.969 9.236 733

Thôn có từ 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã

trọng điểm, phức tạp về ANTT, thôn thuộc

xã biên giới

5.096 4.363 733

Thôn còn lại 4.873 4.873 0

4

Hỗ trợ hằng tháng đối với chức danh

người tham gia trực tiếp vào công việc

của thôn, TDP

12.166 6.083 6.083

5
Công an viên ở nơi không có lực lượng

bảo vệ tổ dân phố (nếu có)
2.159 2.159 0

IV Huyện Phú Thiện

2



STT Chỉ tiêu

Kế hoạch thực tế của địa 

phương báo cáo sau khi sắp 

xếp lại các chức danh đảm 

bảo nhiệm vụ được giao  

theo NQ số 136/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh

Kinh phí đã được 

bố trí trong dự 

toán năm 2022

Số kinh phí còn lại 

chưa bố trí trong 

dự toán năm 2022 

so với kế hoạch 

của địa phương 

báo cáo

Quỹ khoán cán bộ không chuyên trách

theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của

HĐND tỉnh (1+2+3+4+5)

19.977 10.491 9.486

1
Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách cấp xã
3.640 3.640 0

Xã loại I 1.585 1.585 0

Xã loại II 2.055 2.055 0

Xã loại III 0

2
Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ

chức chính trị, xã hội ở cấp xã 
867 867 0

Xã loại I 358 358

Xã loại II 510 510

Xã loại III

3

Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ

dân phố (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn

hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban

công tác mặt trận)

5.984 5.984 0

Thôn có từ 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã

trọng điểm, phức tạp về ANTT, thôn thuộc

xã biên giới

1.252 1.252 0

Thôn còn lại 4.732 4.732 0

4

Hỗ trợ hằng tháng đối với chức danh

người tham gia trực tiếp vào công việc

của thôn, TDP

7.821 7.821

5
Công an viên ở nơi không có lực lượng

bảo vệ tổ dân phố (nếu có)
1.666 1.666

V Huyện Đăk Pơ

Quỹ khoán cán bộ không chuyên trách

theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của

HĐND tỉnh (1+2+3+4+5)

12.818 4.629 8.189

1
Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách cấp xã
2.804 1.168 1.635

Xã loại I 401 167 234

Xã loại II 2.403 1.001 1.402

Xã loại III 0

2
Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ

chức chính trị, xã hội ở cấp xã 
684 285 399

Xã loại I 89 37 52

Xã loại II 595 248 347

Xã loại III 0

3

Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ

dân phố (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn

hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban

công tác mặt trận)

3.592 1.250 2.343

Thôn có từ 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã

trọng điểm, phức tạp về ANTT, thôn thuộc

xã biên giới

626 261 365

Thôn còn lại 2.966 989 1.978

4

Hỗ trợ hằng tháng đối với chức danh

người tham gia trực tiếp vào công việc

của thôn, TDP

4.731 1.590 3.141

5
Công an viên ở nơi không có lực lượng

bảo vệ tổ dân phố (nếu có)
1.008 336 672

VI Huyện Chư Păh

Quỹ khoán cán bộ không chuyên trách

theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của

HĐND tỉnh (1+2+3+4+5)

25.621 10.155 15.466

1
Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách cấp xã
4.634 2.074 2.561

Xã loại I 1.173 418 755

Xã loại II 3.118 1.376 1.742

Xã loại III 343 279 64

2
Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ

chức chính trị, xã hội ở cấp xã 
1.193 621 572

3



STT Chỉ tiêu

Kế hoạch thực tế của địa 

phương báo cáo sau khi sắp 

xếp lại các chức danh đảm 

bảo nhiệm vụ được giao  

theo NQ số 136/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh

Kinh phí đã được 

bố trí trong dự 

toán năm 2022

Số kinh phí còn lại 

chưa bố trí trong 

dự toán năm 2022 

so với kế hoạch 

của địa phương 

báo cáo

Xã loại I 268 107 161

Xã loại II 845 446 399

Xã loại III 80 68 13

3

Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ

dân phố (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn

hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban

công tác mặt trận)

7.637 2.661 4.976

Thôn có từ 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã

trọng điểm, phức tạp về ANTT, thôn thuộc

xã biên giới

971 275 696

Thôn còn lại 6.666 2.386 4.280

4

Hỗ trợ hằng tháng đối với chức danh

người tham gia trực tiếp vào công việc

của thôn, TDP

9.462 3.628 5.834

5
Công an viên ở nơi không có lực lượng

bảo vệ tổ dân phố (nếu có)
2.694 1.170 1.523

VII Huyện Ia Grai

Quỹ khoán cán bộ không chuyên trách

theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của

HĐND tỉnh (1+2+3+4+5)

32.132 13.431 18.701

1
Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách cấp xã
4.863 3.472 1.391

Xã loại I 2.804 2.000 804

Xã loại II 2.060 1.472 587

Xã loại III 0

2
Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ

chức chính trị, xã hội ở cấp xã 
1.135 0 1.135

Xã loại I 626 0 626

Xã loại II 510 0 510

Xã loại III 0

3

Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ

dân phố (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn

hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban

công tác mặt trận)

10.791 4.901 5.890

Thôn có từ 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã

trọng điểm, phức tạp về ANTT, thôn thuộc

xã biên giới

7.331 3.701 3.630

Thôn còn lại 3.461 1.200 2.261

4

Hỗ trợ hằng tháng đối với chức danh

người tham gia trực tiếp vào công việc

của thôn, TDP

12.648 5.058 7.591

5
Công an viên ở nơi không có lực lượng

bảo vệ tổ dân phố (nếu có)
2.694 0 2.694

VIII Huyện Chư Pưh

Quỹ khoán cán bộ không chuyên trách

theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của

HĐND tỉnh (1+2+3+4+5)

15.878 15.575 303

1
Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách cấp xã
3.243 3.243 0

Xã loại I 1.911 1.911 0

Xã loại II 1.332 1.332 0

Xã loại III 0

2
Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ

chức chính trị, xã hội ở cấp xã 
787 787 0

Xã loại I 447 447 0

Xã loại II 340 340 0

Xã loại III 0

3

Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ

dân phố (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn

hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban

công tác mặt trận)

5.274 5.274 0

4



STT Chỉ tiêu

Kế hoạch thực tế của địa 

phương báo cáo sau khi sắp 

xếp lại các chức danh đảm 

bảo nhiệm vụ được giao  

theo NQ số 136/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh

Kinh phí đã được 

bố trí trong dự 

toán năm 2022

Số kinh phí còn lại 

chưa bố trí trong 

dự toán năm 2022 

so với kế hoạch 

của địa phương 

báo cáo

Thôn có từ 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã

trọng điểm, phức tạp về ANTT, thôn thuộc

xã biên giới

675 675 0

Thôn còn lại 4.599 4.599 0

4

Hỗ trợ hằng tháng đối với chức danh

người tham gia trực tiếp vào công việc

của thôn, TDP

5.053 4.812 241

5
Công an viên ở nơi không có lực lượng

bảo vệ tổ dân phố (nếu có)
1.522 1.460 62

IX Huyện Đức Cơ

Quỹ khoán cán bộ không chuyên trách

theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của

HĐND tỉnh (1+2+3+4+5)

18.844 9.464 9.380

1
Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách cấp xã
3.662 1.831 1.831

Xã loại I 1.602 801 801

Xã loại II 2.060 1.030 1.030

Xã loại III 0

2
Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ

chức chính trị, xã hội ở cấp xã 
867 434 434

Xã loại I 358 179 179

Xã loại II 510 255 255

Xã loại III 0

3

Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ

dân phố (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn

hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban

công tác mặt trận)

5.834 3.026 2.809

Thôn có từ 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã

trọng điểm, phức tạp về ANTT, thôn thuộc

xã biên giới

2.924 1.473 1.450

Thôn còn lại 2.911 1.552 1.358

4

Hỗ trợ hằng tháng đối với chức danh

người tham gia trực tiếp vào công việc

của thôn, TDP

7.000 3.434 3.566

5
Công an viên ở nơi không có lực lượng

bảo vệ tổ dân phố (nếu có)
1.480 740 741

X Huyện Ia Pa

Quỹ khoán cán bộ không chuyên trách

theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của

HĐND tỉnh (1+2+3+4+5)

13.873 6.840 7.033

1
Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách cấp xã
3.261 2.304 957

Xã loại I 1.202 962 240

Xã loại II 2.060 1.342 718

Xã loại III 0

2
Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ

chức chính trị, xã hội ở cấp xã 
778 711 67

Xã loại I 268 241 27

Xã loại II 510 469 40

Xã loại III 0

3

Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ

dân phố (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn

hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban

công tác mặt trận)

4.086 2.444 1.642

Thôn có từ 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã

trọng điểm, phức tạp về ANTT, thôn thuộc

xã biên giới

2.565 1.264 1.301

Thôn còn lại 1.521 1.180 341

4

Hỗ trợ hằng tháng đối với chức danh

người tham gia trực tiếp vào công việc

của thôn, TDP

4.699 1.121 3.578

5
Công an viên ở nơi không có lực lượng

bảo vệ tổ dân phố (nếu có)
1.049 260 788

XI Huyện Kông Chro

5



STT Chỉ tiêu

Kế hoạch thực tế của địa 

phương báo cáo sau khi sắp 

xếp lại các chức danh đảm 

bảo nhiệm vụ được giao  

theo NQ số 136/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh

Kinh phí đã được 

bố trí trong dự 

toán năm 2022

Số kinh phí còn lại 

chưa bố trí trong 

dự toán năm 2022 

so với kế hoạch 

của địa phương 

báo cáo

Quỹ khoán cán bộ không chuyên trách

theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của

HĐND tỉnh (1+2+3+4+5)

20.011 7.481 12.530

1
Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách cấp xã
4.921 3.512 1.409

Xã loại I 801 572 229

Xã loại II 4.120 2.939 1.180

Xã loại III 0

2
Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ

chức chính trị, xã hội ở cấp xã 
1.198 0 1.198

Xã loại I 179 0 179

Xã loại II 1.019 0 1.019

Xã loại III 0

3

Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ

dân phố (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn

hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban

công tác mặt trận)

5.226 3.969 1.257

Thôn có từ 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã

trọng điểm, phức tạp về ANTT, thôn thuộc

xã biên giới

Thôn còn lại 5.226 3.969 1.257

4

Hỗ trợ hằng tháng đối với chức danh

người tham gia trực tiếp vào công việc

của thôn, TDP

7.145 0 7.145

5
Công an viên ở nơi không có lực lượng

bảo vệ tổ dân phố (nếu có)
1.522 0 1.522

XII Thành phố Pleiku

Quỹ khoán cán bộ không chuyên trách

theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của

HĐND tỉnh (1+2+3+4+5)

40.525 40.525 0

1
Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách cấp xã
8.010 8.010 0

Xã loại I 3.605 3.605 0

Xã loại II 4.120 4.120 0

Xã loại III 286 286 0

2
Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ

chức chính trị, xã hội ở cấp xã 
1.904 1.904 0

Xã loại I 805 805 0

Xã loại II 1.019 1.019 0

Xã loại III 80 80 0

3

Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ

dân phố (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn

hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban

công tác mặt trận)

12.604 12.604 0

Thôn có từ 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã

trọng điểm, phức tạp về ANTT, thôn thuộc

xã biên giới

1.162 1.162 0

Thôn còn lại 11.441 11.441 0

4

Hỗ trợ hằng tháng đối với chức danh

người tham gia trực tiếp vào công việc

của thôn, TDP

16.897 16.897 0

5
Công an viên ở nơi không có lực lượng

bảo vệ tổ dân phố (nếu có)
1.110 1.110 0

XIII Thị xã Ayun Pa

Quỹ khoán cán bộ không chuyên trách

theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của

HĐND tỉnh (1+2+3+4+5)

11.480 4.465 7.016

1
Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách cấp xã
2.545 1.185 1.360

Xã loại I 0

Xã loại II 1.708 811 897

Xã loại III 837 374 463

2
Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ

chức chính trị, xã hội ở cấp xã 
666 275 391

6



STT Chỉ tiêu

Kế hoạch thực tế của địa 

phương báo cáo sau khi sắp 

xếp lại các chức danh đảm 

bảo nhiệm vụ được giao  

theo NQ số 136/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh

Kinh phí đã được 

bố trí trong dự 

toán năm 2022

Số kinh phí còn lại 

chưa bố trí trong 

dự toán năm 2022 

so với kế hoạch 

của địa phương 

báo cáo

Xã loại I 0

Xã loại II 425 166 258

Xã loại III 241 109 133

3

Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ

dân phố (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn

hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban

công tác mặt trận)

3.336 1.726 1.610

Thôn có từ 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã

trọng điểm, phức tạp về ANTT, thôn thuộc

xã biên giới

0

Thôn còn lại 3.336 1.726 1.610

4

Hỗ trợ hằng tháng đối với chức danh

người tham gia trực tiếp vào công việc

của thôn, TDP

4.481 1.114 3.367

5
Công an viên ở nơi không có lực lượng

bảo vệ tổ dân phố (nếu có)
452 164 288

XIV Thị xã An Khê 

Quỹ khoán cán bộ không chuyên trách

theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của

HĐND tỉnh (1+2+3+4+5)

15.574 9.390 6.184

1
Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách cấp xã
3.776 2.695 1.082

Xã loại I 0

Xã loại II 3.776 2.695 1.082

Xã loại III 0

2
Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ

chức chính trị, xã hội ở cấp xã 
934 467 467

Xã loại I 0

Xã loại II 934 467 467

Xã loại III 0

3

Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ

dân phố (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn

hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban

công tác mặt trận)

4.557 3.218 1.338

Thôn có từ 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã

trọng điểm, phức tạp về ANTT, thôn thuộc

xã biên giới

1.520 1.520 0

Thôn còn lại 3.037 3.037

4

Hỗ trợ hằng tháng đối với chức danh

người tham gia trực tiếp vào công việc

của thôn, TDP

5.793 2.655 3.138

5
Công an viên ở nơi không có lực lượng

bảo vệ tổ dân phố (nếu có)
514 355 159

XV Huyện Krông Pa

Quỹ khoán cán bộ không chuyên trách

theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của

HĐND tỉnh (1+2+3+4+5)

21.881 10.756 11.124

1
Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách cấp xã
5.436 2.718 2.718

Xã loại I 4.406 2.203 2.203

Xã loại II 1.030 515 515

Xã loại III 0 0

2
Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ

chức chính trị, xã hội ở cấp xã 
1.238 619 619

Xã loại I 983 492 492

Xã loại II 255 127 127

Xã loại III 0 0

3

Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ

dân phố (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn

hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban

công tác mặt trận)

6.189 2.911 3.278
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STT Chỉ tiêu

Kế hoạch thực tế của địa 

phương báo cáo sau khi sắp 

xếp lại các chức danh đảm 

bảo nhiệm vụ được giao  

theo NQ số 136/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh

Kinh phí đã được 

bố trí trong dự 

toán năm 2022

Số kinh phí còn lại 

chưa bố trí trong 

dự toán năm 2022 

so với kế hoạch 

của địa phương 

báo cáo

Thôn có từ 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã

trọng điểm, phức tạp về ANTT, thôn thuộc

xã biên giới

3.576 1.661 1.915

Thôn còn lại 2.613 1.250 1.364

4

Hỗ trợ hằng tháng đối với chức danh

người tham gia trực tiếp vào công việc

của thôn, TDP

7.435 3.717 3.717

5
Công an viên ở nơi không có lực lượng

bảo vệ tổ dân phố (nếu có)
1.583 792 792

XVI Huyện Kbang

Quỹ khoán cán bộ không chuyên trách

theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của

HĐND tỉnh (1+2+3+4+5)

27.687 18.547 9.141

1
Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách cấp xã
5.092 2.393 2.699

Xã loại I 2.403 1.234 1.169

Xã loại II 2.403 1.068 1.335

Xã loại III 286 91 195

2
Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ

chức chính trị, xã hội ở cấp xã 
1.211 1.211 0

Xã loại I 536 536 0

Xã loại II 595 595 0

Xã loại III 80 80 0

3

Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ

dân phố (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn

hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban

công tác mặt trận)

8.501 8.501 0

Thôn có từ 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã

trọng điểm, phức tạp về ANTT, thôn thuộc

xã biên giới

3.487 3.487 0

Thôn còn lại 5.014 5.014 0

4

Hỗ trợ hằng tháng đối với chức danh

người tham gia trực tiếp vào công việc

của thôn, TDP

10.621 5.310 5.310

5
Công an viên ở nơi không có lực lượng

bảo vệ tổ dân phố (nếu có)
2.262 1.131 1.131

XVII Huyện Mang Yang

Quỹ khoán cán bộ không chuyên trách

theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của

HĐND tỉnh (1+2+3+4+5)

20.810 20.810 0

1
Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách cấp xã
4.291 4.291 0

Xã loại I 1.202 1.202 0

Xã loại II 3.090 3.090 0

Xã loại III 0

2
Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ

chức chính trị, xã hội ở cấp xã 
1.033 1.033 0

Xã loại I 268 268 0

Xã loại II 764 764 0

Xã loại III 0

3

Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt

động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ

dân phố (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn

hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban

công tác mặt trận)

6.101 6.101 0

Thôn có từ 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã

trọng điểm, phức tạp về ANTT, thôn thuộc

xã biên giới

2.146 2.146 0

Thôn còn lại 3.955 3.955 0

4

Hỗ trợ hằng tháng đối với chức danh

người tham gia trực tiếp vào công việc

của thôn, TDP

7.740 7.740 0

5
Công an viên ở nơi không có lực lượng

bảo vệ tổ dân phố (nếu có)
1.645 1.645 0
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