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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ðẢO
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CÔN ðẢO
Số: 04/2015/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Côn ðảo, ngày 16 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết ñịnh số 03/2015/Qð-UBND ngày 31 tháng 8
năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành quy chế về quản lý công tác thi
ñua, khen thưởng trên ñịa bàn huyện Côn ðảo
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ðẢO
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;
Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2010/Nð-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính
phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư
pháp quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Nghị ñịnh số 40/2010/Nð-CP ngày
12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp
luật;
Xét ñề nghị của Trưởng phòng Nội vụ - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại
Tờ trình số 964/TTr-NVLðTB&XH ngày 16 tháng 11 năm 2015,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thu hồi và hủy bỏ Quyết ñịnh số 03/2015/Qð-UBND ngày 31 tháng 8
năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành quy chế về quản lý công tác thi ñua,
khen thưởng trên ñịa bàn huyện Côn ðảo.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện;
Trưởng phòng Nội vụ - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội huyện; Thủ trưởng các cơ
quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Chính

