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UỶ BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH TRÀ VINH                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
 

Số:      /2016/QĐ-UBND                                 Trà Vinh, ngày      tháng     năm 2016 
  

 

  QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động và chế độ,  

chính sách đối với Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh  

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công an quy định về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng 

dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa 

cháy chuyên ngành; 

Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP 

ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa 

cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Công an quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng 

phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành; 

Căn cứ Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa 

cháy; 

Căn cứ Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Trà Vinh khoá VIII - kỳ họp thứ 19 về việc Phê duyệt định mức hỗ trợ 

hàng tháng đối với Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số ..../TTr-CAT-PV11 

ngày .../.../2016, 
 

 

                                                     QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức, hoạt động và 

chế độ, chính sách đối với Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
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Điều 2. Trách nhiệm thực hiện 

1. Giao Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên 

quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Quyết 

định này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo. 

2. Hàng năm Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập dự toán kinh 

phí thực hiện định mức hỗ trợ hàng tháng đối với Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng 

gửi Sở Tài chính tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định theo quy 

định của Luật ngân sách. 

3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Ban, ngành huyện, 

thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện định mức hỗ trợ theo đúng 

quy định tại Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ..../..../2016. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh có 

liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, 

phường, thị trấn và các đối tượng quy định tại Điều 1 căn cứ Quyết định này thi 

hành./.       

                    

Nơi nhận:                                                           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                                                                         

- Cục KTVB, Bộ Tư pháp;                                                      CHỦ TỊCH 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;                             

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 4; 

- BLĐ.VP, các phòng NC;  

- Website Chính phủ; 

- Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, NCNC. 


