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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

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

Số: 95/2006/Qð-UBND

Phan Thiết, ngày 30 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ðỊNH
Về việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 24/2002/Qð-CTUBBT ngày 23/3/2002
và Quyết ñịnh số 1196/Qð-CTUBBT ngày 17/5/2002
của Chủ tịch UBND tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày
26/11/2003;
Căn cứ Văn bản số 1686/TTg-XDPL ngày 20/10/2006 của Thủ tướng Chính
phủ về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện việc chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh Nghĩa
vụ lao ñộng công ích;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Văn bản
số 1384/SLðTBXH-LðVL ngày 17/11/2006 về việc báo cáo kết quả rà soát các văn
bản có liên quan ñến nghĩa vụ lao ñộng công ích,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bãi bỏ Quyết ñịnh số 24/2002/Qð-CTUBBT ngày 23/3/2002 của Chủ
tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy ñịnh về huy ñộng, quản lý và sử dụng ngày
công nghĩa vụ lao ñộng công ích và Quyết ñịnh số 1196/Qð-CTUBBT ngày
17/5/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc củng cố, bổ sung Ban chỉ ñạo huy ñộng
nghĩa vụ lao ñộng công ích tỉnh Bình Thuận.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh
và Xã hội, Giám ñốc Sở Tài chính, thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan, Chủ tịch
UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết ñịnh thi hành./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

