
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn,chế độ chính sách và 
quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Bộ Luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;
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 ở xã, 
phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 
2009 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 
tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn thực hiện 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 ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

Căn cứ Nghị quyết số 133/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thông qua Đề án sắp xếp, nâng cao chất 
lượng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức danh, số lượng, 
tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách 
phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
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2. Quyết định này bãi bỏ các văn bản sau:
a) Quyết định số 156/2005/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2005 của UBND 

thành phố Đà Nẵng quy định trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế hàng tháng đối 
với cán bộ không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

b) Quyết định số 8348/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc bổ sung chức danh công tác tôn giáo tại một số phường, xã trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng;

c) Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2011 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động 
không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

d) Quyết định số 6115/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2011 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc thay đổi tên gọi chức danh những người hoạt động không chuyên 
trách tại phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng;

đ) Quyết định số 9379/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc bổ sung chức danh Phó trưởng Công an xã, người phụ trách công 
tác phòng, chống ma túy, mại dâm và người phụ trách công tác xóa đói, giảm nghèo 
tại phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng;

e) Quyết định số 7530/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2012 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc đổi tên gọi chức danh những người hoạt động không chuyên trách 
tại đảng ủy cơ sở phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng;

g) Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2014 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc bổ sung chức danh công tác tôn giáo tại UBND phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài 
chính; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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