U BAN NHAN DAN
11UYN MINH LONG
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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
DOe Ip - Tij do - Htnh phüc
Minh Long, ngày O tháng 3 náin 2019

QUYJT DINH
V vic xêp mfrc phi cap kiêm nhim cho ông Phm Van Tha, Phó CMI
tjch UBMTTQVN kiêm Tru'ó'ng ban thanh tra nhân dan xã Long Hip
CHU TTCH U( BAN NBiN DAN 11UYN MINII LONG
Can ci Lu.t To chrc ChInh quyn dja phuong ngày 19/6/20 15;
Can cir Nghj djnh so 92/2009/ND-CP ngày 22/10/2009 cña ChInE phü
ye chirc danh, so lu'o'ng, mOt so chê dO, chInh sách dôi vol can bO, cOng chc
6' x, phu'àng, thj trân và nhü'ng nguà'i hoat dng không chuyên trách ó' cap
xa;
Can cr Quyêt djnh s 26/2014/QD-UBND ngày 09/6/20 14 cüa UBND
tinh Quàng Ngäi ye vic quy dlnh sO lu9ng, chi.rc danh và rnic phi.i cap, rnOt
sO chê dO, chInh sách dOi vói nhthig ngu'ài hot dng khOng chuyên trách, các
to chc chInh trj xã hOi & cap x và 6' thOn, tO dan phô trên dja bàn thih
Quàng Ngii;
Xét theo dê nghj cüa UBND xä Long Hip ti t trInh so 04/TTrUBNID ngày 10/01/2019 và Tru'O'ng phông NOi V11 huyn,
QUYETDTNIH:
Diu 1. Xtp nuc h tr9' phii cp d6i vó'i cho Ong Phrn Van Tha, Phó
Chü tjch IJBMTTQVN kiêrn TruO'ng ban thanh tra nhân dan xa Long Hip.
Mic h tr9' phii cap klein nEirn dugc hu'O'ng hang tháng bang 20%
rnirc phi.i cap hin hu'Ong, ke tii ngày 01/3/2019.
Diu 2. Ngun kinh phi h t1V phii cp hang tháng du'gc thiic hin theo
quy djnh hiOn hành cüa Nba nuó'c.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1ic thi hành k ti ngày k.
Diu 4. Chánh Van phông huyn, Trithng phông: NOi vii, Tài chInE- k
hoch huyn, Thu truO'ng các co quan, don vj có lien quan; Chu tjch UBND
xä Long Hip và ông Pharn Van Tha can ci Quyêt djnh thi hành./.
CHU TTCH
.T\To'i nlzâiz:
-N1urdiêu4;
- TT: HU, HDND huyn;
- CT, PCT UBND huyên;
- KBNN huyên;
- Luit VT.
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