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và cán bộ Văn phòng ðảng ủy xã)
- Khối ñoàn thể
+ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
+ Phó các ñoàn thể: ðoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội
Nông dân, Hội Cựu chiến binh
+ Chủ tịch Hội Chữ thập ñỏ, Người cao tuổi
- Khối hành chính nhà nước
Không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn
- Các chức danh không chuyên trách khác
+ Phó Trưởng công an, Phó Chỉ huy trưởng quân sự
+ Công an viên thường trực
Khối thôn khu phố
+ Bí thư chi bộ thôn kiêm trưởng ban công tác mặt trận
+ Bí thư chi bộ khu phố
+ Trưởng thôn, khu phố
+ Trưởng ban công tác mặt trận khu phố
+ Công an viên thôn

24,4
19,5
26,4
18,9
22,5
18,9
24,8
16,3
16,3
16,3
14

c) ðối với chi hoạt ñộng của HðND cấp xã, phường, thị trấn:
ðịnh mức phân bổ chi hoạt ñộng của HðND cấp xã, phường, thị trấn là 325
triệu ñồng/xã/năm.
ðịnh mức phân bổ dự toán ngân sách cho các ñơn vị trực thuộc tỉnh và ñịnh
mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới áp dụng kể từ ngân sách năm 2016. ðịnh mức
chi trên là mức chi bình quân làm cơ sở cho việc lập dự toán, phân bổ dự toán giữa
ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, thị xã, thành phố. Các ñịa phương căn cứ vào khả
năng tăng thu ngân sách hàng năm, hoạt ñộng ñặc thù của từng ñơn vị dự toán tham
mưu cho HðND cùng cấp phân bổ giao ñịnh mức chi cho phù hợp với tình hình thực
tế của từng ñơn vị trên ñịa bàn.
ðể ñảm bảo cân ñối nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương tăng thêm
cho ngân sách các cấp, trong quá trình ñiều hành dự toán ngân sách, giao cho Sở Tài
chính tính toán và hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố cấp phát kinh phí cho các
ñơn vị thụ hưởng ngân sách sau khi ñã trừ nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền
lương theo ñúng quy ñịnh./.
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