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V/v xem xét, tham mưu điều 

chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ đối 

với chức danh Phó Chánh văn 

phòng chuyên trách Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới 

tỉnh Quảng Ngãi  

 

       Quảng Ngãi, ngày      tháng 8 năm 2021 

                           Kính gửi: 

                               - Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi; 

                                         - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại các số: 

1326/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc 

thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh); số 1327/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Công văn số 1836/BNN-VPĐP ngày 31/3/2021 về việc tiếp tục hoạt động của 

hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021 và Công văn số 

1655/UBND-NNTN ngày 20/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về 

việc tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp, theo 

hướng tiếp tục duy trì hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới các cấp (tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố) năm 2021 theo quy định tại 

Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.  

Trong thời gian qua, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã cơ bản thực hiện tốt chức năng giúp Ban 

Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-

2020 quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, với cơ cấu Lãnh đạo Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới tỉnh, bao gồm: Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm và 02 Phó Chánh Văn phòng 

gồm: 01 Phó Chánh văn phòng kiêm nhiệm (Chi cục trưởng Chi cục Phát triển 

nông thôn) và 01 Phó Chánh Văn phòng làm nhiệm vụ chuyên trách (do Chủ 

tịch UBND tỉnh bổ nhiệm). Trong đó, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Phó 

Chánh Văn phòng chuyên trách là 0,3 (tương đương với hệ số phụ cấp chức vụ 
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phó phòng cấp sở) và được Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi truyền đạt tại 

Công văn số 933/VP-NC ngày 02/8/2017 về việc liên quan đến phụ cấp chức vụ. 

Tuy nhiên, qua rà soát các văn bản quy định về phụ cấp chức vụ, tham 

khảo ý kiến của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương thì Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới tỉnh có một số ý kiến về mức phụ cấp chức vụ của Phó 

Chánh văn phòng làm việc chuyên trách, cụ thể như sau: 

1. Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 9 Mục II Thông tư số 

83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, 

bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, 

công chức, viên chức (còn hiệu lực thi hành) có nêu “…Nếu tổ chức do Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập theo đúng thẩm quyền, 

thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đó xem xét, quyết định với mức phụ 

cấp chức vụ lãnh đạo (theo hệ số mới) cao nhất bằng mức phụ cấp chức vụ lãnh 

đạo của Phó Giám đốc Sở;…” 

2. Căn cứ quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 2 Quyết định 1920/QĐ-

TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới các cấp có nêu “Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn kiêm nhiệm, Phó Chánh Văn phòng không quá 02 người, 01 Phó 

Chánh văn phòng do Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn kiêm nhiệm. 

Tùy điều kiện thực tế, bố trí 01 Phó Chánh Văn phòng làm việc chuyên trách. 

Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bổ nhiệm;” 

3. Trên cơ sở tham khảo nội dung điểm 2 Công văn số 290/VPĐP-HCTH 

ngày 09/4/2021 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc 

tiếp tục thực hiện Quyết định 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ (trả lời cho Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Phú Yên) có 

nêu “Mức phụ cấp chức vụ của Phó Chánh văn phòng làm việc chuyên trách 

tương đương mức phụ cấp chức vụ của Chi cục trưởng Chi cục Phát triển 

nông thôn được quy định tại (điểm 1, mục c, khoản 1, Điều 2, Quyết định 

1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới các cấp)” (có bản chụp Công văn số 290/VPĐP-HCTH kèm 

theo). 

4. Đồng thời, qua tham khảo mức phụ cấp đối với Phó Chánh văn phòng 

chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới một số tỉnh như: Thừa Thiên 

Huế, Bến Tre, Nghệ An, Phú Yên, Đăk Lăk thì mức phụ cấp chức vụ Phó Chánh 

văn phòng chuyên trách là 0,5 hoặc 0,7 (có bản chụp văn bản về hệ số phụ cấp 

chức vụ của Phó chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới một số tỉnh như: Thừa Thiên Huế, Bến Tre, Nghệ An, Phú Yên, Đăk 

Lăk, Bình Thuận kèm theo). 

Từ những căn cứ, quy định nêu trên và để đảm bảo quyền lợi đối với chức 

danh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm cũng như khuyến khích, 
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động viên tinh thần hăng say công tác, cống hiến trong công tác ở lĩnh vực xây 

dựng nông thôn mới của tỉnh nhà trong thời gian đến; Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 

Nội vụ quan tâm, phối hợp tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, có ý 

kiến về việc điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Phó 

Chánh văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh từ 0,3 

lên 0,5 tương đương mức phụ cấp chức vụ của Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát 

triển nông thôn. 

Kính đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm, xem xét và giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND tỉnh; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lưu: VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

 

 

  Hồ Trọng Phương 
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