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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2009/NQ-HðND

Cần Thơ, ngày 26 tháng 6 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
Về việc quy ñịnh số lượng, mức phụ cấp ñối với cán bộ không
chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực;
lực lượng công an, quân sự thường trực tại xã, phường, thị trấn;
Ban Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ Bảo vệ dân phố ở ấp,
khu vực; ðội hoạt ñộng xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị ñịnh số 40/1999/Nð-CP ngày 23 tháng 6 năm 1999 của Chính phủ về
Công an xã;
Căn cứ Nghị ñịnh số 121/2003/Nð-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ
về chức danh, số lượng và một số chế ñộ, chính sách ñối với cán bộ, công chức ở xã,
phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị ñịnh số 184/2004/Nð-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;
Căn cứ Nghị ñịnh số 38/2006/Nð-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về
bảo vệ dân phố;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLðTBXH-BTC-UBMTTQ VN ngày 18
tháng 12 năm 2003 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và hoạt ñộng của ñội hoạt ñộng
xã hội tình nguyện cấp xã;

