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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
Số: 1794/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hàm Thuận Bắc, ngày 18 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ðỊNH
Về việc ñính chính văn bản
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ ðiều 30 Nghị ñịnh số 40/2010/Nð-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ
về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2127/Qð-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Chủ
tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc về việc ủy quyền giải quyết công việc thuộc thẩm
quyền của Chủ tịch UBND huyện với Công báo tỉnh Bình Thuận;
Thực hiện Thông báo số 313/STP-KT&TDTHPL ngày 21/3/2013 của Sở Tư
pháp về việc thông báo kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. ðính chính nội dung ðiểm a, Khoản 2 ðiều 16; Khoản 2 ðiều 17;
Khoản 1, Khoản 2 ðiều 19 Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Hàm
Thuận Bắc ñược ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 01/2013/Qð-UBND ngày
13/3/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc như sau:
1. ðiểm a, Khoản 2 ðiều 16 ghi: “Nếu hồ sơ do cơ quan chủ trì soạn thảo gửi
trình không ñúng quy ñịnh tại ðiều 14 Quy chế này, tối ña trong ba (03) ngày làm
việc, kể từ ngày nhận, Văn phòng HðND và UBND huyện trả lại…”.
Nay ñiều chỉnh lại: “Nếu hồ sơ do cơ quan chủ trì soạn thảo gửi trình không
ñúng quy ñịnh tại ðiều 14 Quy chế này, tối ña trong hai (02) ngày làm việc, kể từ
ngày nhận, Văn phòng HðND và UBND huyện trả lại…”.

