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NGH! QUYET 
Bãi bö Khoãn 6 Diu 1 Nghj quyt34/NQ-HDND ngày 22 tháng7 nám 2011 
cua Hçi dong nhan dan tinh Ba Ria  - Vung Tau ye quy dnh  chtrc danh, so 

hrçing, mt s ch d, chInh sách di vó'i nhfrng ngLr&i hot dng không 
chuyen trach o' cap xa va thon, ap, khu pho 

HOI BONG NHAN DAN T!NH BA RjA - VUNG TAU 
KIIOA VI, K( HQP TIJIr SAU 

Can c& Lut To chic chInh quyén dja phwong ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can ci Lugt Ban hank van bàn quy phgm pháp lugt ngày 22 tháng 6 nám 
2015, 

Can c&Lut Can bç3, cong chz-c ngày 13 tháng 11 nám 2008; 

Can cz Nghj djnh sd 34/2016/ND-CP ngày 14 tháng 5 nárn 2016 cia 
C'hznh phu Quy djnh chi tiet mQt so theu va biçn phap thi hanh Lugt ban hanh 
van bàn quyphgmpháp lut; 

Can ct Nghj djnh sd 92/2009/ND-CP ngày 22 tháng 10 nám 2009 cia 
C'hinh phü v chic danh, sd htcmg, mç5t sO chê dç5, chInh sách ddi vó'i can bç$, 
cOng chzc xâ phwàng, thj trân và nhimg ngwài hogt d3ng khong chuyên trách 0' 
cap xa; 

Can ci Nghj djnh 5d 29/2013/ND-CF ngày 08 tháng 4 nám 2013 cüa 
ChInh phz tha dOi, bô sung m5t sd diu cza Nghj djnh so 92/2009/ND-CF ngày 
22 tháng 10 nám 2009 cüa C'hInh phi ye chic danh, sO lwmg, môt sd chl dç5, 
chInh sách doi vO'i can bç5, cong chik xâ, phw&ng, thj trán và nhiing ngw0'i hogt 
dóng khOng chuyên trách 0' cap xâ; 

Can cz Thông tic lien tich sd 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLDTBXH ngày 
27 tháng 5 nám 2010 ciaB5 Ni?i  vy, Bç5 Tài chInh và Bô Lao dç3ng - Thuring 
binh và Xä hi hicOng dan thzrc hin Nghj djnh so 92/2009/ND-CF ngày 22 
thdng 10 nárn 2009 cza ChInhphi v chi-c dank so luvng, rnt so che d, chInh 
sach doz voi can bQ, cong chicc xa, phwong, th tran va nhwng ngwoz hogt dQng 
khOng chuyên trách 0' cap xâ, 

Xét T& trInh 3d 160/TTr-UBND ngày 09 thangll nám 2017 cza 1J'Jy ban 
nhdn dan tinh v bat bO Khoán 6 Diu 1 Ngh( quyét sO 34/201 1/NQ-HDND ngày 
22 tháng 7 nam 2011 cia Hç5i dOng nhán dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu ye quy 
djnh chic dank, 5d lzciig, mt sd che' d, chInhsách dOt vái nhü'ng ngzthi hogt 
d5ng không chuyên trách & cap xâ và thôn, âp, khu phO theo Nghj djnh so 
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92/2009/ND-CF ngày 22 tháng 10 nám 2009 cia ChInh phz Báo cáo tha2m tra 
S6 156/BC'-BPC ngày 29 tháng 11 nám 2017 cza Ban Pháp ch Hi dng nhán 
dan hnh, y kien thao lugn cua ã'gz bzeu Hgi gong nhan dan tznh tgz Ky hQp. 

QUVET NGH!: 

Diêu 1. Bãi ho Khoãn 6 Diu 1 Nghj quyt s 34/2011/NQ-HDND 
ngày 22 tháng 7 nãm 2011 ella Hôi dng nhân dan tinh Ba Ra - Vüng Tan 

A . A A A A. . - ye quy d!nh  chirc danh, so Jirqng, mçt so che d9, chinh sach drn vo'i nhung 
• A A A . A - • A A nglro'i hot d9ng khong chuyen trach o' cap xa va thon, ap, khu pho. 

Diu 2. T chfrc thjc hiên 
ft. A t A ft. A i 1. Giao Uy ban nhan dan tmh to chuc then khai thrc hiçn Ngh quyet nay. 

2. Giao Thi.thng trrc Hi dng than dan, các Ban Hi dng nhân dan và 
dai biu Hi ding nhãn dan tinh giáin sat vic th%rc hin Nghj quyêt. 

Diêu 3. Diu khoãn thi hành 

Ngh quyt nay dã &rçic Hi dng nhân dan tinh Ba Rja - Vtng Tàu Khóa 
VI, K5r h9p thu Sáu thông qua ngày 09 tháng 12 nãm 2017 và có hiu 1c tr 
ngày 19 tháng 12 nm 2017.!. 

Nd nhtn: 
- UBTV Quc hti; Van phóng ChInh phü; 
- B Tu pháp (Cic Kiêm tra van ban); 
- B* NOi  viii; B Tài chInh; 
- B Lao dng-Thuang binh và Xâ hi; 
- TTr. Tinh ày, Doàn Dai  biu QH tinh; 
- 1Tr HDND tinh; UBND tinh; UBMTFQVN tinh; 
- Các Ban HDND tinh, dai  biu HDND tinh; 
- Các s, ban, ngành, doãn th trong tinh; 
- TTr HDND và TJBND huyn, thânh pM; 
- Trung tam Cong báo và Tin h9c tinh; 
- Website HDND tinh; 
- Báo Ba Ra-Vüng Tàu, Dài PT-TH tinh; 
- Ltru VT, TH. 

Nguyn Hông Linh 
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