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 UY T Đ NH 

Quy định số lượng và bố trí c n  ộ  c ng ch c cấp xã  

trên đị    n  h nh phố Lạng S n 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 ăn c  Luật Tổ ch c chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

 ăn c  Nghị định số 92/2009/NĐ- P ngày 22 tháng 10 năm 2009 của 

 hính phủ về ch c danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, 

công ch c ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã; 

 ăn c  Nghị định số 34/2019/NĐ- P ngày 24 tháng 4 năm 2019 của 

 hính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công ch c cấp xã và  

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

 ăn c  Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH 

ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 10 năm 2009 của  hính phủ về ch c danh, số lượng, một số 

chế độ, chính sách đối với cán bộ, công ch c xã, phường, thị trấn và những 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

 ăn c  Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công ch c cấp xã 

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

 ăn c  Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, quy định số lượng và bố trí cán bộ, công 

ch c xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Trưởng Ph ng Nội vụ thành phố tại Tờ trình số    

12/TTr-PNV ngày 08/4/2020. 

 UY T Đ NH  

Đi      Số lượng c n  ộ  c ng ch c cấp     

1. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân 

loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể: 

a) Loại 1 được bố trí tối đa 23 người; 

b) Loại 2 được bố trí tối đa 21 người; 
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2. Xã được bố trí Trưởng Công an là Công an chính quy thì số lượng quy 

định tại khoản 1 Điều này giảm 01 người. 

3. Xã, phường không có tổ chức Hội Nông dân thì số lượng quy định tại 

khoản 1 Điều này giảm 01 người. 

Đi      Bố     c n  ộ  c ng ch c 

1.  ề bố trí chức vụ cán bộ 

a) Bí thư Đảng ủy hoặc Phó Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân. Đối với xã, phường th c hi n chủ trương Bí thư Đảng ủy đồng 

thời là Chủ tịch  y ban nhân dân thì bố trí Phó Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân; 

b) Đối với trường hợp đặc bi t, nếu bố trí chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân chuy n trách thì số lượng người không vượt quá số người được giao theo 

quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này; 

c) Trường hợp luân chuyển, điều động, bi t phái cán bộ do cấp ủy, chính 

quyền thành phố quyết định không được vượt quá số lượng được giao quy định 

tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này. Ri ng trường hợp luân chuyển, điều động 

cán bộ về đảm nhi m chức vụ Phó Chủ tịch  y ban nhân dân xã, phường được 

cấp có thẩm quyền quyết định không tính vào số lượng người được giao theo 

quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này. 

Số lượng cán bộ đối với từng loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể như sau: 

- Xã, phường loại I: Được bố trí tối đa: 11 người 

- Xã, phường loại II: Được bố trí tối đa: 10 người 

2.  ề bố trí các chức danh công chức  

Mỗi chức danh công chức bố trí tối thiểu 01 người đảm nhi m. Ri ng các 

chức danh:   n ph ng - Thống k , Tư pháp - Hộ tịch,   n hóa - Xã hội, Địa 

chính - Xây d ng - Đô thị và Môi trường (đối với phường) hoặc Địa chính - 

Nông nghi p - Xây d ng và Môi trường (đối với xã) có thể bố trí số lượng nhiều 

hơn một người nhưng tối đa không quá 03 người đối với mỗi chức danh công chức.  

Số lượng công ch c đối với từng loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể 

như sau: 

- Xã, phường loại I: Được bố trí tối đa: 12 người 

- Xã, phường loại II: Được bố trí tối đa: 11 người 

3. Cán bộ, công chức ki m nhi m các chức vụ cán bộ, chức danh công 

chức khác thì số lượng quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này giảm đi 

tương ứng và được hưởng phụ cấp ki m nhi m theo quy định. 

Đi      Chánh   n ph ng HĐND-UBND thành phố, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị li n quan, Chủ tịch  y ban nhân dân các phường, xã chịu trách 

nhi m thi hành Quyết định này.  
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Quyết định này có hi u l c kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- TT Thành ủy (B/c);  

- TT HĐND TP; 

- CT, CPCT UBND TP; 

- Các Ban đảng Thành ủy; 

-  y ban MTTQ N và các đoàn thể TP; 

- CA TP; Ban CHQS TP; 

- Đảng ủy, HĐND các phường, xã; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu:  T. 

 

TM  ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ T CH 

 

 

 

 

 

Lê T   Th c 
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