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CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 20-12-2009

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 20/2009/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
Về củng cố, xây dựng Công an xã, thị trấn
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai ñoạn 2010 - 2015
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA X – KỲ HỌP THỨ 22
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12, ñược Ủy ban
Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 21/11/2008;
Căn cứ Nghị ñịnh số 73/2009/Nð-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy ñịnh
chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Công an xã;
Căn cứ Nghị ñịnh số 92/2009/Nð-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức
danh, số lượng, một số chế ñộ, chính sách ñối với cán bộ, công chức ở xã, phường,
thị trấn và những người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã;
Căn cứ Quyết ñịnh số 367/Qð-TTg ngày 20/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Công an xã;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 3339/TTr-UBND ngày 25/11/2009 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết thông qua ðề án củng cố, xây dựng Công
an xã, thị trấn (nơi không bố trí công an chính quy) trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi
(giai ñoạn 2010 - 2015), Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh
và ý kiến của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí thông qua ðề án củng cố, xây dựng Công an xã, thị trấn (nơi
không bố trí công an chính quy) trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2010 - 2015)
với các nội dung chính sau:
1. Mục tiêu của ðề án:
a) Mục tiêu chung:
Phấn ñấu xây dựng lực lượng công an xã ñạt trình ñộ văn hóa, chuyên môn
nghiệp vụ, chính trị ñúng Quy ñịnh tiêu chuẩn ñối với cán bộ, công chức xã, phường,
thị trấn (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2004/Qð-BNV ngày 16/01/2004 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ), ñáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai ñoạn cách
mạng hiện nay.
b) Mục tiêu cụ thể:

