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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vv trả lời câu hỏi
trên cổng thông tin điện tử

Kính gửi:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh;
- Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành;
- UBND xã Hòa Hội;
- Ông: Ngô Thanh Tùng.
Ngày 18 tháng 02 năm 2021 Phòng Nội vụ huyện Châu Thành có nhận được
câu hỏi về chế độ cho công an viên xã bán chuyên trách trên Cổng thông tin điện
tử tỉnh Tây Ninh.
Nội dung câu hỏi: “Tôi tên: Ngô Thanh Tùng. Hiện đang công tác tại công an
xã Hòa Hội huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tôi tham gia lực lượng công an xã
từ tháng 8 năm 2010 cho đến nay. Nhưng nay thực hiện đề án Bộ công an nên
không đủ tiêu chuẩn tham gia lực lượng công an xã nên tôi làm đơn xin nghỉ việc.
Vậy hỏi tôi xin hỏi khi tôi nghỉ việc tôi có được hưởng chế độ không”.
Qua nghiên cứu các quy định hiện hành, Phòng Nội vụ huyện Châu Thành có
ý kiến trả lời như sau: Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND ngày
06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định: “Đối với Phó trưởng
Công an, Công an viên nghỉ việc nhưng chưa đủ điều kiện áp dụng Nghị định
73/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp
lệnh công an xã thỉ được áp dụng chính sách như đối tượng quy định tại khoản
1 điều này”.
Như vậy, trong trường hợp này nếu ông Ngô Thanh Tùng nghỉ việc tại thời
điểm này chưa đủ điều kiện áp dụng nghị định 73/2009/NĐ-CP (chưa đủ 15 năm)
thì được hưởng chế độ theo Khoản 3 Điều 3 Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND ngày
06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Trên đây là nội dung trả lời của Phòng Nội vụ huyện Châu Thành.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PNV.
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