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QUYET DJNH
V vic ban hành chInh sách khen thir&ng di v&i cá nhân
có nhiu thành tIch dóng gop cho cong tác tun tra phông, chng ti phm,
dam bão an ninh trt tir ti co' s& trên dja bàn thành phô Ba Nãng
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can cr Luat T chi'rc chInh quyn dja phiwng ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cir LutThi dna, khen thu&ng ngày 26 thang 11 näm 2003 và Lut sira
bô sung mt so diêu cüa Lut Thi dna, khen thithng ngày 16 tháng 11 nàm 2013;
Can ci.r Nghj djnh s 91/2017/ND-CP ngày 31 tháng 7 nàm 2017 cüa ChInh
phU quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Luat Thi dna, khen thithng;
Xét d nghj cüa Giám dc Cong an thành ph Dà Nng tai Th trInh sé
2650/CATP-P.XDPT ngày 13 tháng 9 nàm 2019, Th trInh so 3745/CATP-P.XDPT
ngày 20 tháng 11 näm 2019 và Giám dôc S& Ni v1.i thành phô Dà Nang tai Th
trInh sO 3 f25 /TTr-SNV ngày 26 tháng 11 näm 2019,
QUVET B!NH:
Diu 1. Ban hành chInh sách khen thithng déi vâi Ca nhân có nhiu thành tIch
dóng gop cho cong tác tuân tra phOng, chông ti phm, dam bâo an ninh trt tr tai
cci s& trén dja bàn thành phO Dà Nng vói ni dung nhu sau:
1. Di tuçlng, hInh thi.rc, tiêu chun khen thii&ng
a) Di tlxçYng khen thithng:
Ca nhân tham gia lu'c lixçing tun tra phông, cMng ti phm, dam bão an ninh
trt tir tai ca sâ có nhiêu thành tIch, dóng gop cho cOng tác tuân tra phông, chông
ti phm, dam bào an ninh trt tr trén dja bàn thành phô Dà Näng.
b) Hinh thüc khen thing:
Bang khen cüa ChU tjch UBND thành ph Dà Nng.
c) Tiêu chun khen thithng:
- Gwmg mu chip hành t& chü trixo'ng, dii&ng 1i cüa Dâng, chInh sách,
pháp luat cüa Nba nhxc;
- Co thii gian cOng tác lien tic tr 10 11am tr& len ho.c cong dn các nàm
cong tác dn 10 nàm tr& len (nêu thai gian cong tác bj ngat quãng vi l do khách
quan) trong 1irc lucing tuân tra phOng, chông ti phm, dam bão an ninh trt tir tai
co' s&;
- Trong thii gian cong tác, có It nht mt 1n duçc cp có thm quyn khen
thithng (hInh thirc khen thithng tü giây khen tth len).

2. Quy trInh, thu tiic h s, kinh phi khen thng
a) Quy trInh xét vâ d nghj khen thixâng:
- Cong an phuông, xâ chü trI, phi hcTp vOi các don vj lien quan rà soát, thm
djnh các trixông h9p du tiêu chuân khen thuàng, báo cáo ye Cong an qun, huyn;
- Cong an qun, huyn thng hcip, thm djnh h sa, 1p thu tiic d nghj khen
thung và gi.ri ho sc ye Cong an thành phô;
- Cong an thành ph thng hqp, thm dnh h sa, 1p thu tijc d nghj Chu tjch
UBND thành phô khen thu&ng (ho s giri ye Ban Thi dua - Khen thithng thuc Si
Nivii).
b) Thu ti1c h so' d ngh khen thu&ng:
- Th trInh d nghj khen thu&ng cüa thu tnx&ng dcm vj;
- TrIch ngang thành tich các cá nhân ctirçic d nghj khen thi.r&ng.
c) Kinh phi khen thix&ng:
- Tin thu&ng trIch tr Qu5 thi dua, khen thung thành ph;
- Mirc tin thithng thirc hin theo quy djnh hin hành cüa ChInh phü ti th?yi
diem xét, dé nghj khen thu&ng.
Diu 2. T8 chfrc thtrc hin
1. Cong an thành phé chü trI, ph& hcip Sâ Ni vi hrrng dn vic xét, d nghj
khen thithng; tong hcip, thâm djnh ho so' trInh Chü tjch UBND thành phô khen
thithng và to chüc vic trao thumg cho các cá nhân theo quy djnh.
2. Sà Ni vi th.mdinh,trInh Chu tjch UBND thành pM tng Bang khen cho
các cá nhân dU tiêu chuân, diêu kin theo quy djnh.
3. Ngoài vic khen thrnng theo Quy& djnh nay, các Ca nhân có thành tIch
xuât sac trong qua trInh cong tác hang näm di.rçc khen thirng theo quy djnh cüa
Lu.t Thi dua, khen thi.x&ng và các van bàn hiing dan thi hành.
Diêu 3. Quyet djnh nay có hiu lirc thi hành ke tr ngày k.
Diu 4. Chánh Van phông Doàn Dai biu Quc hi, HDND và UBND thành
phô, Giám dôc Sâ Ni v, Giám dôc S& Tài chInh, Giám dOe Cong an thành phô
Dà NAng, thütri.thng các co' quail, don vj và Ca nhân có lien quan chju trách nhim
thi hành Quyêt djnh nay.!.
Noi nhin:
- Nh.r Diêu 4;
- IT1 U, Ti' HDND TP (b/c);
- CT, các PCI UBND TP;
- UBND q4n, huyn;
- Liru: VT, SNV (BTDKT) (20)•Jj
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