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CÔNG BÁO/Số 30/Ngày 10-12-2006

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ QUÝ
Số: 54/2006/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Quý, ngày 24 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy ñịnh mẫu Nhà làm việc thôn và cổng thôn văn hóa
trên ñịa bàn huyện Phú Quý
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QUÝ
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ñã ñược Quốc hội nước CHXHCN
Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 120/Qð-UBPQ ngày 14/3/2005 của UBND huyện Phú
Quý về việc quy ñịnh cấp giấy phép xây dựng các công trình và quy ñịnh lộ giới, chỉ
giới xây dựng trên ñịa bàn huyện Phú Quý;
Căn cứ Quyết ñịnh số 45/2006/Qð-UBND ngày 02/10/2006 của UBND huyện
Phú Quý về việc quy hoạch các ñiểm xây dựng Trung tâm hành chính xã, hệ thống
trường học và bậc mầm non ñến trung học phổ thông, các ñiểm kinh doanh, dịch vụ
trên ñịa bàn huyện Phú Quý giai ñoạn 2006 - 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020;
Căn cứ Kế hoạch thực hiện ñề án phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời
sống văn hóa” giai ñoạn 2006 - 2010;
Xét ñề nghị của Ban chỉ ñạo phong trào “TDðKXDðSVH” huyện Phú Quý,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh mẫu nhà làm việc thôn
và cổng thôn văn hóa trên ñịa bàn huyện Phú Quý.
ðiều 2.
1. Giao cho Ban chỉ ñạo phong trào “TDðKXDðSVH” huyện, các cơ quan
liên quan và UBND các xã có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết ñịnh này.
2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký ban hành.
ðiều 3. Chánh Văn phòng HðND và UBND huyện, Ban chỉ ñạo phong trào
“TDðKXDðSVH”, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện, Chủ tịch UBND các
xã căn cứ Quyết ñịnh thi hành./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Hưng

