
UBND TỈNH YÊN BÁI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /SNV-XDCQ&CTTN Yên Bái, ngày        tháng 11 năm 2022
V/v trả lời phản ánh ý kiến của công 
dân trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Kính gửi: Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Yên Bái
Sở Nội vụ nhận được Công văn số 241/TTĐHTM-CTTĐT ngày 22/11/2022 

của Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh về việc phản ánh ý kiến của công dân 
Trần Tuấn Vũ, địa chỉ xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn có nội dung như sau: “Tôi là 
công chức cấp xã được phân công kiêm nhiệm chức danh Bí thư Chi bộ và Trưởng 
ban công tác Mặt trận ở cơ sở thôn. Vậy cho tôi xin hỏi mức phụ cấp ở cơ sở được 
tính như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn?”. 

Sau khi nghiên cứu, Sở Nội vụ trả lời công dân Trần Tuấn Vũ như sau: 
Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức cơ quan đảng, chính 
quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức 
danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách 
ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó, tại mục III, khoản 2 
Điều 1 đã quy định: “Bí thư Chi bộ thôn hưởng mức phụ cấp 1,0 mức lương cơ sở; 
Trưởng ban công tác mặt trận thôn hưởng mức phụ cấp 1,0 mức lương cơ sở” và  
tại khoản 5 Điều 1 quy định: “Đối với thôn, bản, tổ dân phố: Nếu kiêm nhiệm chức 
danh có mức phụ cấp hằng tháng bằng hệ số 1,0 lần mức lương cơ sở, thì được 
hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 0,7 lần mức lương cơ sở”. 

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp của công dân Trần Tuấn Vũ là công 
chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh Bí thư Chi bộ và Trưởng ban công tác Mặt trận 
ở thôn thì được hưởng phụ cấp bằng 0,7 lần mức lương cơ sở đối với chức danh 
kiêm nhiệm.

 Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi của công dân Trần Tuấn Vũ trên Cổng 
thông tin điện tử tỉnh. Sở Nội vụ kính chuyển Trung tâm Điều hành thông minh 
tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, XDCQ &CTTN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đinh Xuân Cường
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