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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 
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