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Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban
hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Phối hợp giữa Công an, Quân sự, Biên phòng thực hiện nhiệm vụ
Quyết ñịnh 854/2006/Qð-UBND
bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
UBND
28/6/2006
trên ñịa bàn huyện Bắc Bình
V/v Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình cải cách hiện ñại
hóa công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn huyện
Bắc Bình
Quyết ñịnh 878/2006/Qð-UBND V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban quản lý di
10/8/2006
UBND
tích kiến trúc nghệ thuật ðình Xuân An
Chỉ thị
UBND

01/2006/CT-UBND
07/8/2006

Quyết ñịnh 886/2006/Qð-UBND V/v ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ ñạo cải cách hành
UBND
17/10/2006
chính huyện Bắc Bình
Quyết ñịnh 03/2007/Qð-UBND V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của BQL Dự án phát
UBND
11/01/2007
triển vùng huyện Bắc Bình
Quyết ñịnh
UBND
Quyết ñịnh
UBND
Chỉ thị
UBND

14/2007/Qð-UBND
27/3/2007
08/2008/Qð-UBND
06/3/2008
01/2008/CT-UBND
06/6/2008

V/v ban hành Quy ñịnh về quản lý, chi trả trợ cấp, phụ cấp cho
các ñối tượng hưởng chính sách lao ñộng - thương binh xã hội
V/v ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và
mối quan hệ công tác của Trạm Khuyến nông huyện Bắc Bình
V/v tăng cường công tác quản lý quy hoạch khu vực trung tâm
huyện lỵ Bắc Bình, thị trấn Lương Sơn và các ñiểm dân cư nông

Thời ñiểm có
hiệu lực

04/7/2006

13/8/2006

16/8/2006
23/10/2006
17/01/2007
02/4/2007
12/03/2008
12/6/2008

Ghi
chú
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Số
tt

Tên loại
văn bản

66

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BAN HÀNH
ðẾN HẾT NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2015 CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 10890/Qð-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình)

