
  

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:            /STC-NS Trà Vinh,  ngày       tháng  11  năm 2020 

V/v phúc đáp công văn số 2697/UBND-KT 

ngày 29/10/2020 của UBND huyện Càng Long 

Kính gửi: UBND huyện Càng Long 

Sở Tài chính nhận được Công văn số 2697/UBND-KT ngày 29/10/2020 

của UBND huyện Càng Long về việc xin ý kiến tháo gỡ khó khăn trong thực 

hiện Đề án đưa công an chính quy về công tác tại xã, thị trấn. 

Căn cứ Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND 

tỉnh phê duyệt Đề án bố trí chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với công 

an xã; 

Qua xem xét Công văn của UBND huyện Càng Long. Sở Tài chính có ý 

kiến như sau:  

- Đối với lực lượng công an không chính quy chưa sắp xếp vị trí công tác 

khác hoặc chưa nghỉ việc thì vẫn được tiếp tục chi trả phụ cấp và các chính sách 

khác theo quy định hiện hành. 

- Về việc phân bổ dự toán chi hoạt động cho lực lượng công an xã: Thực 

hiện phân bổ dự toán chi hoạt động theo định mức số lượng quy định tại Nghị 

quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh. 

Trên đây là ý kiến của Sở Tài chính phúc đáp UBND huyện Càng Long 

biết và tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Phòng TC-KH các huyện, TX, TP; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, NS. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tiêu Thanh Tân 
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