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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 01 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
Về việc quy định mức phụ cấp đối với Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ
phận thuộc xã, phường, thị trấn và Bí thư chi bộ xóm trực thuộc Đảng ủy
cơ sở xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính
phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa
phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính
phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức
xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Qua xem xét Tờ trình số 2146/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2011 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp đối với Bí thư chi bộ trực
thuộc Đảng bộ bộ phận thuộc xã, phường, thị trấn và Bí thư chi bộ xóm trực thuộc
Đảng ủy cơ sở xã trên địa bàn tỉnh; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Văn
hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội
đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định mức phụ cấp đối với Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ
phận thuộc xã, phường, thị trấn và Bí thư chi bộ xóm trực thuộc Đảng ủy cơ sở xã
bằng 0,6 so với mức lương tối thiểu chung.

