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CÔNG BÁO/Số 66/Ngày 24-10-2011

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 65/2011/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 19 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ðỊNH
Bổ sung ðiều 1 Quyết ñịnh số 12/2011/Qð-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh mức trợ cấp ngày công lao ñộng ñối với
lực lượng dân quân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh tại Tờ trình liên tịch số 772/TTrLT-SNV-BCHQS ngày 30 tháng 9 năm
2011,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bổ sung ðiều 1 Quyết ñịnh số 12/2011/Qð-UBND ngày 28 tháng
02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh mức trợ cấp ngày công
lao ñộng ñối với lực lượng dân quân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:
Lực lượng dân quân tại chỗ ở thôn, ấp, khu phố hưởng trợ cấp trực ñêm với
hệ số là 0,04 so với lương tối thiểu chung.
ðiều 2. Giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp
Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương
binh và Xã hội hướng dẫn, theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết ñịnh
này.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh; Giám ñốc Sở Nội vụ; Giám ñốc Sở Tài chính; Giám ñốc Sở Lao
ñộng – Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành
phố; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
ñịnh này./.
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