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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/2017/NQ-HĐND

Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYÉT
về nâng mức hỗ trợ đối với khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ SÁU
(Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2017)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Nghị định sô 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính
phủ về chức danh, sô lượng, một sô chế độ, chính sách đôi với cán bộ, công chức ở
xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị
định sô 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một sô điều của Nghị định sô 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính
phủ về chức danh, sô lượng, một sô chế độ, chính sách đôi với cán bộ, công chức ở
xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Căn cứ Thông tư sô 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ
hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phô;
Xét Tờ trình sô 7425/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân
dân thành phô về nâng mức hỗ trợ đôi với khu phô, ấp, tổ dân phô, tổ nhân dân; Báo
cáo thẩm tra sô 714/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân
sách Hội đồng nhân dân thành phô và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân
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dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Chấp thuận nâng mức hỗ trợ đối với khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân
dân, cụ thê:
- Nâng mức khoán hỗ trợ hoạt động của khu phố, ấp từ 1.500.000 đồng/tháng
lên mức 2.500.000 đồng/tháng.
- Hỗ trợ mỗi tổ dân phố, tổ nhân dân là 200.000 đồng/tháng (hỗ trợ đối với
người làm công tác tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, tổ nhân dân).
Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thê đê
triên khai và tổ chức thực hiện Nghị quyêt này, đảm bảo tính công khai, minh bạch và
kịp thời.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biêu và
đại biêu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triên khai
thực hiện Nghị quyêt này.
Nghị quyêt này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX,
kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng
01 năm 2018. Bãi bỏ nội dung quy định mức khoán hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng
tháng đối với khu phố, ấp tại Khoản 3.1, Điều 1, Nghị quyêt số 11/2014/NQ-HĐND
ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Quyết Tâm

