CÔNG BÁO/Số 131+132/Ngày 25-12-2009
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THÀNH PHỐ CẦN THƠ

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

Số: 65/2009/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 27 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy ñịnh tổ chức và hoạt ñộng
của Hội ñồng Bảo vệ an ninh trật tự, ðội Dân phòng, Tổ
Dân phòng, Tổ tuần tra nhân dân trên ñịa bàn thành phố Cần Thơ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật An ninh quốc gia ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về
tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;
Căn cứ Chỉ thị số 135/CT ngày 14 tháng 5 năm 1989 của Chủ tịch Hội ñồng Bộ trưởng
(nay là Thủ tướng Chính phủ) về tăng cường công tác bảo vệ trật tự, an toàn xã hội
trong tình hình mới;
Căn cứ Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng
Chính phủ về tiếp tục chỉ ñạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện ñể ñáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Công an thành phố,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về tổ chức và hoạt ñộng của
Hội ñồng Bảo vệ an ninh trật tự, ðội Dân phòng, Tổ Dân phòng, Tổ tuần tra nhân dân trên
ñịa bàn thành phố Cần Thơ.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày và ñăng Báo Cần Thơ chậm nhất
sau 05 ngày, kể từ ngày ký.

