
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH PHƯỚC          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số: 25/2012/NQ-HĐND                     Đồng Xoài, ngày 17 tháng 12 năm 2012 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định một số chế độ đối với lực lượng Công an xã  

khi làm nhiệm vụ thường trực trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ NĂM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 

26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21/11/2008;  

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; Thông tư số 

12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một 

số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 

07/9/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; 

Căn cứ Nghị định số  92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về 

chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Thông 

tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH, ngày 27/5/2010 của 

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;  

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 103/TTr-UBND, ngày 

05/11/2012; Báo cáo thẩm tra số 69/BC-HĐND-KTNS ngày 23/11/2012 của 

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh, 

 QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định chế độ trợ cấp cho lực lượng Công an xã khi làm nhiệm 

vụ thường trực 24/24 giờ tại địa bàn, như sau: 

1. Đối với Công an viên thường trực ở xã: 

a) Trợ cấp ngày công lao động mỗi ngày thực hiện nhiệm vụ thường trực 

24/24 giờ tại địa bàn bằng 0,05 mức lương tối thiểu chung; 



b) Hỗ trợ tiền ăn mỗi ngày thực hiện nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ tại địa 

bàn bằng 0,01 mức lương tối thiểu chung. 

2. Đối với chức danh Trưởng, Phó Công an xã và Công an viên thôn, ấp, 

khu phố khi thực hiện nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ tại địa bàn có quyết định 

điều động của cơ quan có thẩm quyền được hưởng chế độ hỗ trợ ngày công lao 

động và hỗ trợ tiền ăn như Công an viên thường trực ở xã. 

3. Chế độ này được áp dụng từ ngày 01/01/2013. Những chế độ phụ cấp 

khác đối với lực lượng Công an xã do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trước 

đây vẫn được giữ nguyên.  

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, kỳ 

họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày 

kể từ ngày thông qua./. 
  

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Tấn Hưng 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


