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TỜ TRÌNH 

Về việc xin phê duyệt quỹ lương  

và hỗ trợ kinh phí chi trả chế độ hàng tháng cho cán bộ luân chuyển 

 

  Kính gửi:   

    - UBND Thành phố Hà Tĩnh; 

    - Phòng Nội vụ thành phố; 

    - Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố. 

           

 Căn cứ Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị 

về luân chuyển Cán bộ theo đó tại khoản 1, Điều 11 có quy định: “ Thực hiện chế độ, 

chính sách đối với cán bộ luân chuyển: Được bố trí nhà ở công vụ, hỗ trợ đi lại, sinh 

hoạt phí, nhất là địa bàn khó khăn; Bảo lưu chế độ, phụ cấp trách nhiệm đối với cán 

bộ luân chuyển nếu chức danh luân chuyển có chế độ, phụ cấp trách nhiệm thấp 

hơn”. Như vậy mọi chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm, chế độ phụ cấp trách 

nhiệm được bảo lưu. 

Căn cứ Quy định số 713-QĐ/Th.U ngày 29/5/2014 của Thành ủy Hà Tĩnh về 

quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về luân chuyển, điều động cán bộ; Tại Điều 

11 quy định cán bộ luân chuyển được giữ nguyên mức tiền lương và các khoản phụ 

cấp hiện hưởng ( Gồm PC chức vụ, phụ cấp Đảng, đoàn thể, thâm niên nghề). 

Đồng chí Nguyễn Văn Huyên, Thành ủy viên, chuyên viên Ủy ban kiểm tra 

Thành ủy  được luân chuyển  theo Quyết định số 08-QĐ/Th.U ngày 11/8/2020 của 

Thành ủy Hà Tĩnh về việc Luân chuyển, chỉ định và giới thiệu cán bộ ứng cử  đến 

nhận công tác tại UBND phường Hà Huy Tập kể từ ngày 13/8/2020 Chỉ định tham 

gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó bí thư Đảng 

ủy phường Hà Huy Tập nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để HĐND phường bầu giữ 

chức Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập nhiệm kỳ 2016-2021. 

Chi tiết hệ số lương và Phụ cấp như sau: 

1. Bảo lưu phụ cấp Đảng, đoàn thể theo Quy định sô 98-QĐ/TW: 

+ Năm 2020:( HSL+PC chức vụ + PC công vụ + PC thâm niên nghề + PC 

Đảng + PC bồi dưỡng CB Đảng = 4,32+0,3+1,155+0,924+1,386+0,45 = 8,535) 

 8,535 x 1.490.000 x 4 tháng = 50.868.600 đồng 

 + Năm 2021: (4,65+0,3+1,238+0,99+1,386+0,45 = 9,014) 
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  9,014 x 1.490.000 x 12 tháng = 161.170.300 đồng   

2. Hỗ trợ hàng tháng đối với CB luân chuyển theo Quy định số 713-QĐ/Th.U 

là 0,5 x 1.490.000 x 16 tháng = 11.920.000 đồng 

Tổng cộng: 223.958.900 đồng 

Bằng chữ:  Hai trăm hai mươi ba triệu, chín trăm năm mươi tám ngàn, 

chín trăm đồng chẵn. 

Để có cơ sở chi trả các khoản phụ cấp trên UBND phường Hà Huy Tập kính đề 

nghị Phòng Nội vụ Thành phố Hà Tĩnh căn cứ các quy định đưa vào phê duyệt quỹ 

lương của đơn vị và Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố xem xét hỗ trợ kinh phí 

trên để địa phương có cơ sở và ngân sách chi trả cho Cán bộ liên quan./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Lưu VP – UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Phạm Viết Cường 
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