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CÔNG BÁO/Số 49+50/Ngày 20-7-2013

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 14/2013/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 16 tháng 7 năm 2013

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc quy ñịnh số lượng và hợp ñồng ñối với nhân viên
bảo vệ thực vật trên ñịa bàn cấp xã
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 Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 7 năm 2001 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 10 về bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm
2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã
về nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 04/2009/TT-BNN ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên
chuyên môn, kỹ thuật ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn công tác trên ñịa
bàn cấp xã;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HðND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội
ñồng nhân dân thành phố về việc quy ñịnh số lượng, chức danh, mức phụ cấp ñối với
những người hoạt ñộng không chuyên trách phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực và mức
khoán, hỗ trợ kinh phí hoạt ñộng của các ñoàn thể cấp xã, ấp, khu vực;
Xét ñề nghị của Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Quy ñịnh số lượng và hợp ñồng ñối với nhân viên bảo vệ thực vật trên
ñịa bàn cấp xã như sau:

