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Long An, ngày G' tháng 12 nàm 2019

NGH! QUYET
Quy djnh s lirçrng di vói Cong an viên
lam nhim vy thtrông trirc ti các xã trên dja bàn tinh Long An
HO! BONG NHAN DAN TiNH LONG AN
KIIOA IX - KY HQP TH11 17
Can ci Luçt To chü'c chInh quyên dja phu'ng ngày 19/6/2015;
Can ciLugt ban hành van ban quyphgmpháp lugt ngày 22/6/2015,
Can ci Lut Ngán sách nhà nu'àc ngày 25/6/2015;
Can ci Pháp lnh Cong an xâ ngày 21/1 1/2008,
Can cz Nghj djnh so' 73/2009/ND-CR ngày 07/9/2009 cüa C'hInh phI quy
djnh chi tilt mç5t so' diu cüa Pháp lnh Cong an xâ,
Can cz' Nghj djnh so' 92/2009/ND-CF ngày 22/10/2009 cña C'hInh p1n v
char danh, so' lu'cing, m5t so chê d(5, chInh sách dOi vái can bó, cong char & xâ
phtt&ng, thj trin và nhü'ng ngw&i hoat dç5ng khOng chuyên trách 0' cap xâ;
Can c& Nghj djnh so' 34/2016/ND-CR ngày 14/5/2016 cüa ChInh phz. quy
djnh chi tié't mt5t diêu và bin pháp thi hành Luçt Ban hành van ban quy phgm
pháp lut,
Can thNghj djnh so' 163/2016/ND-CR ngày 21/12/2016 cia CI'zInhphü quy
djnh chi tiêt thi hành m5t sO diêu cüa Lut Ngân sách nhà nwác,
Can ci Nghj djnh
34/2019/ND-CF ngày 24/4/2019 cla ChInh phi sza
dOi hO sung m3t sO quy djnh ye can b, cong chic cap xâ và nhü'ng ngu'ài hogt
d3ng khOng chuyên trách cap xd, 0' thOn, tO dan phO;
Can c& Thông hi' so' 12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 cia Bô COng an quy
dnh cu the thi hành m5t sO diéu cüa Pháp lçnh cOng an xä và Nghj djnh sO
73/2009/ND-CF ngày 0 7/9/2009 quy djnh chi tiêt thi hành m5t sO diêu cza Fháp
lnh Cong an xä,

so'

so'

Uy

Xét Ta trInh sO 213 /7Tr-UBND ngày 03/12/2019 cia
ban nhân dan tinh
ye ban hành Nghj quyêt quy djnh sO iwong dli vó'i COng an vien lam nhim vy
thwOng trc tgi các xä trên dja bàn tinh Long An,' Báo cáo thdm tra 869/B CHDND ngày 04/12/2019 cña Ban Fháp ché Hç3i dông nhán dan tInh và j kiln tháo
lun cüa dgi biêu Hói dOng nhán dan tinh tgi Icj) hop.

so'

QUYET NGH:
Biu 1. Hi dng nhân dan tinh thng nhtt s luçing d& vói Cong an viên
lam nhim vi thithng tWc t,i các xã trên dja bàn tinh Long An, ei th nhu sau:

Môi xâ bô trI 03 Cong an vien lam nhim
hotc nai lam vic cüa Cong an xã.

v11

thisng trrc tai trii sâ Cong an xã

Cong an viên lam nhim v1I thithng trirc tai trii sà Cong an xâ ho.c noi lam
vic cüa Cong an xA disçic hrnng chê d chInh sách: theo quy djnh cüa Nghj djnh
73/20091ND-CP ngày 07/9/2009 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt diêu cüa
Pháp 1nh Cong an xâ; các van bàn hu&ng dan hin hành và nhu di vOi nhüng
ngthi hot dng không chuyên trách cp xä.
so

Diu 2. Hi dng nhân dan tinh giao Uy ban nhãn dan tinh trin khai thirc hin
Nghj quyêt.
Diu 3. Hi dng nhân dan tinh giao Thung tr1rc Hi dng nhân dan, các
Ban Hôi dông nhan dan, các To dti biêu và dai biêu Hi dông nhân dan tinh giám
sat vic thirc hin Nghj quyôt.
Nghj quy& nay
duçic Hi dng nhân dan tinh khóa IX, kS' h9p thu 17
thông qua ngày 06/12/20 19 và có hiu 1irc thi hành kê tü ngày 0 1/01/2020.!.
cia

No'inhin:
• TJB Thisng vu QH (b/c);
- ChInh phü (b/c);
- VP.QH, VP.CP (TPHCM) (b/c);
- Ban Cong tác dai biu cüa UBTVQH (b/c);
-BCôngan;
- B Tài chInh;
-BNivi;
- BO Lao dOng-Thuang binh và Xã hi;
- Vii Pháp ch - B Cong an;
- Vij Pháp ch-BO Ni vi;
- Cic KTVBQPPL- Bô Tu pháp;
- TI. TU, TI. HDND tinh;
- UBND tinh, UBMTTQVN tinh;
- Dai biéu QH dcm vj tinh Long An;
- Dai biêu FIDND tinh khóa IX;
- Các S&, ngành, Doàn th tinh;
- TT. HDND và UBND các huyn, thj xA, thành pho;
- Länh dao VP. Doàn biêu QH, F1DND và UBND tinh;
- Các phông thuOc Van phông (Phong CT. HDND tinh - 2b);
- Trang thông tin HDND tinh;
- Trung tam Phic vt hành chInh cong tinh (dang cong bao);
- Luu: VT. (d(c)
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