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XÃ THẠCH HƯNG 
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Số: 232/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Thạch Hưng, ngày 30 tháng 12 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v miễn nhiệm chức danh  

Công an viên kiêm thôn phó thôn Tiến Hưng,  xã Thạch Hưng 

––––––––––––––––––––– 
 

UỶ  BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH HƯNG 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 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 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn về tổ chức và  hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 156/2019/NQ – HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; 

chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp 

tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ đơn xin nghỉ việc của ông Trương Thế Hoài, xã Thạch Hưng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Công an viên kiêm thôn phó đối với ông: 

Trương Thế Hoài thôi giữ chức danh Công an viên kiêm thôn phó kể từ ngày 

01/01/2020. 

Lý do miễn nhiệm: Thực hiện Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND quy định số 

lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, chức danh, số lượng mức khoán chi 

phục phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố; 

mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố. 

Điều 2. Ông Trương Thế Hoài có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công cụ hỗ trợ 

đã được trang cấp và các hồ sơ liên quan cho ban công an xã quản lý (nếu có). Ban 



giao hồ sơ tài liệu liên quan đến chức danh thôn phó cho thôn trưởng. Lương phụ 

cấp của ông Trương Thế Hoài thôi chỉ trả từ ngày 01/01/2020. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các văn bản trái với quyết 

định này đều bãi bỏ. 

Văn phòng UBND xã, ông Trương Thế Hoài, các ban ngành tổ chức, cá nhân 

có liên quan, cán bộ và nhân dân thôn Tiến Hưng chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này. 

 

Nơi nhận: 
- TT Đảng uỷ;    để 

- TT HĐND;       B/c 

- CT, PCT UBND; 

- TT UBMTTQ;  

- Như điều 3; 

- Thôn Tiến Hưng; 

- Lưu: VT/UBND; 

- Gửi: VB giấy và VB điện tử. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Chính Đàn 
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