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CÔNG BÁO
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 30/2007/Qð-UBND

Số 5 - 04 - 5 - 2007

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thủ Dầu Một, ngày 27 tháng 3 năm 2007

QUYẾT ðỊNH
Về việc quy ñịnh mức phụ cấp cán bộ Cụm Văn hóa thể thao liên xã
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ñã ñược ban hành
ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ và Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số
97/TTr-LN-NV-TC ngày 07 tháng 02 năm 2007,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay quy ñịnh mức phụ cấp ñối với cán bộ Cụm Văn hóa thể thao liên xã
như sau:
a) Về phụ cấp kiêm nhiệm của Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Cụm.
Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm ñược hưởng phụ cấp kiêm nhiệm là 0,25 của mức
tiền lương tối thiểu do Nhà nước quy ñịnh.
b) Về phụ cấp ñối với cán bộ nghiệp vụ Cụm Văn hóa thể thao liên xã
- Nếu ñược ñào tạo chuyên môn nghiệp vụ: ñược hưởng mức phụ cấp tương ứng
với bậc 01 trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ ñược ñào tạo như trung cấp, cao ñẳng, ñại
học (không thực hiện nâng mức phụ cấp hàng năm như nâng lương hàng năm của
công chức xã);
- Nếu chưa qua ñào tạo (không có trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ) thì ñược
hưởng mức phụ cấp với hệ số là 1,71 của mức lương tối thiểu do Nhà nước quy ñịnh
(tương ứng với hệ số cán bộ không chuyên trách cấp xã);
- Về các hợp ñồng lao ñộng bảo vệ, chăm sóc cây cảnh, tạp vụ thì ñược hưởng
mức phụ cấp với hệ số là 1,40 của mức lương tối thiểu do Nhà nước quy ñịnh.
ðiều 2. Giao Giám ñốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp cùng Giám ñốc Sở Tài chính
tổ chức triển khai thực hiện Quyết ñịnh này.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám
ñốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban ngành, ñoàn thể tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân các huyện, thị xã có trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này.
Các quy ñịnh về mức phụ cấp, tiền lương ñối với cán bộ Cụm Văn hoá thể thao
liên xã do tỉnh ban hành trước ñây trái với quy ñịnh này ñều bãi bỏ.
Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
ðã ký: Nguyễn Hoàng Sơn

