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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /BNV-TL 

V/v hỗ trợ hàng tháng đối với đảng 
viên thuộc Đảng bộ tỉnh Lai Châu 
được tặng Huy hiệu Đảng từ 40 

năm tuổi đảng trở lên 

Hà Nội, ngày         tháng     năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 
 

Trả lời công văn số 1808/UBND-TH ngày 30/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định chính sách hỗ trợ hàng tháng đối với đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Lai 

Châu được tặng Huy hiệu Đảng từ 40 năm tuổi đảng trở lên, còn sống, không có 

lương hưu, không hưởng chế độ trợ cấp và phụ cấp hàng tháng, Bộ Nội vụ có ý 

kiến như sau: 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu căn cứ quy định tại Điều 19 Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Nghị 

định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước để xây dựng, trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lai Châu ban hành theo thẩm quyền Nghị quyết quy định chính sách hỗ 

trợ hàng tháng đối với đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Lai Châu được tặng Huy 

hiệu Đảng từ 40 năm tuổi đảng trở lên đảm bảo phù hợp với các quy định của 

pháp luật và khả năng ngân sách của địa phương (mức hỗ trợ đề nghị quy định 

bằng mức tiền tuyệt đối, không gắn với mức lương cơ sở). 

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 
Vũ Đăng Minh 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng (để b/c); 

- Lưu: VT, Vụ TL. 
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