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SỞ NỘI VỤ 

 

Số:         /SNV-XDCQ 

V/v triển khai thực hiện 

Thông tư số 02/2022/TT-BNV 

ngày 29/01/2022 của Bộ Nội vụ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày      tháng  3  năm 2022 

    Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Nam Định. 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BNV ngày 29/01/2022 của Bộ Nội vụ 

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 

2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP 

ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT 

ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng; 

Thực hiện Công văn số 48/UBND-VP8 ngày 08/02/2022 của UBND tỉnh về 

việc Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ; 

Sau khi có ý kiến nhất trí của Sở Tài chính, Sở Nội vụ thống nhất với UBND 

các huyện và thành phố Nam Định việc triển khai thực hiện Thông tư số 

02/2022/TT-BNV ngày 29/01/2022 của Bộ Nội vụ như sau: 

1. Đối tượng hưởng trợ cấp 

Đối tượng hưởng trợ cấp là cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng 

trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội 

đồng Chính phủ về bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết 

định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc 

sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường (sau đây gọi 

là cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc). 

2. Thời điểm thực hiện mức trợ cấp mới: Từ ngày 01/01/2022. 

3. Mức trợ cấp: Thực hiện theo Thông tư số 02/2022/TT-BNV ngày 

29/01/2022 của Bộ Nội vụ. 

4. Tổ chức thực hiện 

a) Sở Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố trong 

việc tổng hợp lập danh sách cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc; 

- Kiểm tra, theo dõi, giám sát việc thực hiện và báo cáo UBND tỉnh xem xét, 

giải quyết nếu có vướng mắc phát sinh. 

b) Sở Tài chính 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố xác định nhu cầu và 

nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã già yếu 

đã nghỉ việc. 
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- Tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí thực hiện điều 

chỉnh mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc (nếu nguồn thực 

hiện chính sách cải cách tiền lương tại các huyện, thành phố không đủ để thực 

hiện) theo đúng quy định. 

c) UBND các huyện và thành phố Nam Định 

- Chủ động bố trí nguồn kinh phí để chi trả trợ cấp cho các đối tượng theo 

mức mới và truy lĩnh phần chênh lệch của 03 tháng (tháng 01, 02, 3 năm 2022) 

ngay từ tháng 4/2022.  

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, 

tổng hợp và lập danh sách (theo biểu mẫu số 01) đối tượng hưởng trợ cấp tại thời 

điểm 01/01/2022 gửi Sở Nội vụ trước ngày 15/3/2022. 

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng 

cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc; xác định nguồn thực hiện chính sách cải cách 

tiền lương gửi Sở Tài chính trước ngày 15/3/2022 (theo biểu mẫu số 02, 03). 

Trình UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) bổ sung kinh phí trong trường hợp nguồn 

thực hiện chính sách cải cách tiền lương tại các huyện, thành phố không đủ để thực 

hiện. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và tổ 

chức triển khai thực hiện đảm bảo thời gian, đúng quy định. Trong quá trình thực 

hiện nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội 

vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; (để báo cáo) 

- Sở Tài chính; 

- Ban Tổ chức - Nội vụ Vụ Bản; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thành  phố; 

- Phòng Tài chính các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, XDCQ (H01b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Hạnh 
 



1 2 3 4 5 6

I Xã A

Nguyễn Văn A 19/05/1942 Nguyên Bí thư Đảng uỷ xã 2.116.000

II Xã B

III Xã C

Người lập biểu

Lưu ý:

Tổng cộng

Danh sách tại mỗi đơn vị cấp xã được lập theo thứ tự các chức danh như sau:

1. Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

2. Cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký

     Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã.

3. Cán bộ nguyên là các chức danh còn lại.

Ghi chú

…, ngày   tháng 3 năm 2022

CHỦ TỊCH

(Kèm theo Công văn số       ngày    /3/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ…

DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ GIÀ YẾU ĐÃ NGHỈ VIỆC

Mức trợ cấp hằng 

tháng hiện hưởng 

(đồng)

TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức danh



Đơn vị: Triệu đồng
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II

1

III

1

2

(1) Bao gồm nguồn thực hiện cải cách tiền lương các năm 2020, năm 2021 chưa sử 

dụng hết chuyển sang.

(2) Tổng hợp theo Biểu mẫu số 03 kèm theo

Biểu mẫu số 02

BÁO CÁO NGUỒN KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 

2022

(Kèm theo Công văn số       /SNV-XDCQ ngày     tháng 3 năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định)

ST

T
 SỐ TIỀN 

UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ…

70%  tăng thu NSĐP (không kể thu tiền sử dụng đất; tiền thuê đất một lần 

được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ 

xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm 

quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; phí bảo vệ môi 

trường đối với khai thác khoáng sản; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, 

công sản tại xã; thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu 

nhà nước và khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải) thực hiện 

2021 so dự toán năm 2021 được UBND tỉnh giao 

NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2022

NỘI DUNG

Số thu được huy động từ nguồn để lại đơn vị năm 2022:

40% Học phí

Nguồn thu khác được để lại chi theo chế độ quy định
Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2021 chưa sử dụng hết chuyển 

sang 2022 
(1)

70%  tăng thu NSĐP (không kể thu tiền sử dụng đất; tiền thuê đất một lần 

được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ 

xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm 

quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; phí bảo vệ môi 

trường đối với khai thác khoáng sản; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, 

công sản tại xã; thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu 

nhà nước và khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải) dự toán 

năm 2022 so với dự toán năm 2022 được UBND tỉnh giao

2

Người lập biểu CHỦ TỊCH

…, ngày   tháng 3 năm 2022

Viện phí

TỔNG NHU CẦU NĂM 2022

Quỹ trợ cấp tăng thêm đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc 

hưởng trợ cấp hàng tháng theo Thông tư 02/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ 
(2)

CHÊNH LỆCH NHU CẦU VÀ NGUỒN NĂM 2022

Phần thiếu nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ.

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư



Đơn vị: Triệu đồng



Đơn vị: đồng

Mức trợ cấp Số tiền Mức trợ cấp Số tiền

A B 1 2 3=1*2 4 5=1*4 6=5-3
(5) = (1) x100 x 

4,5%
7=6*12Tháng

TỔNG SỐ

1

Nguyên Bí thư, Chủ tịch

UBND xã, phường, thị

trấn

2.116.000 2.473.000

2

Nguyên Phó Bí thư, Phó

Chủ tịch, Thường trực

Đảng uỷ, Uỷ viên, Thư ký

UBND Thư ký HĐND,

Xã đội trưởng, Trưởng

công an xã

2.048.000 2.400.000

3 Các chức danh còn lại 1.896.000 2.237.000

Ghi chú: Đối tượng tổng hợp tại thời điểm 01/01/2022

Người lập biểu

Biểu mẫu số 03

TỔNG HỢP QUỸ TRỢ CẤP TĂNG THÊM NĂM 2022

CỦA CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐÃ NGHỈ VIỆC HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC

(Kèm theo Công văn số       /SNV-XDCQ ngày     tháng 3 năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định)

ST

T
Nội dung

Tổng số cán 

bộ nghỉ việc 

hưởng trợ 

cấp hàng 

tháng đến 

01/01/2022

Quỹ trợ cấp 1 tháng theo 

quy định tại Thông tư số 

09/2019/TT-BNV của Bộ 

Nội vụ

Quỹ trợ cấp 1 tháng theo 

quy định tại Thông tư 

02/2022/TT-BNV của Bộ 

Nội vụ

Quỹ trợ cấp 

1 tháng tăng 

thêm 

Bảo hiểm y 

tế tăng thêm 

1 tháng

CHỦ TỊCH

( Ký tên, đóng dấu)

...,ngày....tháng 3 năm 2022

UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ…

Tổng quỹ 

trợ cấp tăng 

thêm năm 

2022
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