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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 09/2009/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 02 tháng 02 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểu của quy định ban hành kèm theo Quyết định
số 35/2008/QĐ-UBNĐ ngày 13 tháng 6 năm 2008 về lập, quản lý, sử dụng quỹ
giải quyết việc làm địa phương tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng 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 đồng nhân dân
và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 của
Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số
71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế
quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ Quốc gia về việc làm (gọi là Quỹ cho vay
giải quyết việc làm);
Căn cứ Thông tư số 73/2008/TT-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tài
chính về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương và
kinh phí quản lý Quỹ Quốc gia về việc làm;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 84/STC-NS ngày 14
tháng 01 năm 2009 về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 35/2008/QĐUBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo
Quyết định 35/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 về lập, quản lý, sử
dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (sau đây viết
tắt là Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND), cụ thể như sau:

