
 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VỤ BẢN 

Số: 137/UBND-NV 

V/v thông báo, công khai danh sách 

Công an xã hưởng trợ cấp 1 lần theo 

Nghị định số 73/2009/NĐ-CP (đợt 7) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vụ Bản, ngày 07 tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi:  UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 418/SNV-XDCQ ngày 04/3/2022 của Sở Nội vụ tỉnh 

Nam Định về việc thông báo Danh sách Công an xã hưởng trợ cấp 1 lần theo Nghị 

định số 73/2009/NĐ-CP (đợt 7), UBND huyện yêu cầu:  

1. UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ Công an xã, thị trấn 

được hưởng trợ cấp một lần gửi UBND huyện tổng hợp trình Sở Nội vụ thấm định 

các đợt tiếp theo. 

2. Đối với UBND các xã: Minh Thuận, Cộng Hòa, Đại An, Tam Thanh, 

Thành Lợi (có đối tượng hưởng chế độ theo Công văn số 418/SNV-XDCQ ngày 

04/3/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định): 

2.1. Kiểm tra, rà soát các thông tin trong danh sách (theo Công văn số 

418/SNV-XDCQ gửi kèm). 

2.2. Niêm yết công khai danh sách tại nơi công cộng và thông báo trên Đài 

truyền thanh của xã, trang thông tin điện tử của xã và bằng các hình thức phù hợp 

khác. 

2.3. Báo cáo kết quả rà soát thông tin, tổ chức công khai danh sách về UBND 

huyện (qua Ban Tổ chức - Nội vụ) trước ngày 15/3/2022 (tham khảo mẫu gửi 

kèm). 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm và báo cáo đúng 

thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, BTCNV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

            Nguyễn Khắc Xung 
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