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NGHỊ QUYẾT
Về việc quy ñịnh chế ñộ, chính sách ñối với lực lượng dân quân
thường trực tại quận, huyện, phường, xã, thị trấn
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TƯ
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 Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị ñịnh số 58/2010/Nð-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Dân quân tự vệ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLðTBXH-BNV-BTC
ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội,
Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế ñộ, chính sách ñối với
dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác
dân quân tự vệ;
Căn cứ Thông tư số 85/2010/TT-BQP ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Bộ
Quốc phòng hướng dẫn một số ñiều của Luật Dân quân tự vệ và Nghị ñịnh số
58/2010/Nð-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số ñiều của Luật Dân quân tự vệ;
Sau khi xem xét Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban
nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy ñịnh số lượng chức danh, mức phụ cấp ñối với
những người hoạt ñộng không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực; chế ñộ
chính sách ñối với lực lượng dân quân thường trực tại quận, huyện, 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

