
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LÊ HỒNG

Số:       /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Lê Hồng, ngày 13  tháng 10  năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị chi trả trợ cấp một lần cho Công an viên nghỉ việc

        Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2016; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 92/2019/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về 
chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 
phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Thực hiện Hướng dẫn số 212/HD-LN ngày 18/03/2019 của Liên ngành Nội 
vụ - Tài chính – Công an – Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương.

UBND xã Lê Hồng lập tờ trình, đề nghị UBND huyện Thanh Miện, phòng 
Nội vụ huyện một việc như sau:

1. Đồng chí Vũ Đình Sửu, sinh ngày: 05/05/1960, 
Chức vụ: Nguyên Công an viên xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải 

Dương. Đồng chí công tác và giữ chức vụ Công an viên từ ngày 01/04/2003 đến 
ngày 30/9/2020. Trong công tác đồng chí Sửu luôn chấp hành pháp luật của Nhà 
nước và các quy định của địa phương, trong công tác đồng chí luôn hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao.

2. Đồng chí Ngô Văn Quý, sinh ngày 18/02/1962, 
Chức vụ: Nguyên Công an viên xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải 

Dương. Đồng chí công tác và giữ chức vụ Công an viên từ ngày 30/03/2005 đến 
ngày 30/9/2020. Trong công tác đồng chí Quý luôn chấp hành pháp luật của Nhà 
nước và các quy định của địa phương, trong công tác đồng chí luôn hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao.

Vậy UBND xã Lê Hồng lập Tờ trình, đề nghị UBND huyện Thanh Miện, 
phòng Nội vụ huyện xem xét giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho đồng chí Vũ 
Đình Sửu, Ngô Văn Quý theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Thanh Miện;

- Phòng Nội vụ huyện;

- Lưu VT, NVX (4b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Tiến
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