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CÔNG BÁO/Số 28/Ngày 01-6-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 22/2010/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phan Thiết, ngày 25 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về việc tăng mức phụ cấp hàng tháng ñối với
cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị ñịnh số 28/2010/Nð-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính
phủ quy ñịnh mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 01 tháng 11 năm 2002 của Tỉnh ủy về
ñổi mới và nâng cao chất lượng hoạt ñộng của hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường,
thị trấn;
Theo ñề nghị của Liên Sở: Nội vụ - Tài chính tại Tờ trình số 964/TTr-LS:NVTC ngày 05 tháng 5 năm 2010,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Tăng mức phụ cấp hàng tháng ñối với cán bộ không chuyên trách cấp
xã và ở thôn, khu phố, cụ thể như sau:
1. Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ thập ñỏ; Trưởng Ban Tổ
chức ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo, Văn phòng
ðảng ủy; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc là 1.116.900 ñồng/tháng.
2. Cán bộ làm công tác ðảng vụ, tuyên giáo, kiểm tra ở các chi bộ xã (nơi chưa
thành lập ðảng ủy cấp xã); Phó các ðoàn thể cấp xã: ðoàn Thanh niên CSHCM, Hội
Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh; Phó trưởng Công an (nơi chưa

