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HUYỆN PHONG ðIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2010/Qð-UBND

Phong ðiền, ngày 15 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy chế hoạt ñộng
Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ huyện Phong ðiền
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ðIỀN
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 năm 2004;
Căn cứ Quyết ñịnh số: 4836/Qð-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ huyện Phong ðiền;
Theo ðề nghị số 01/ðN-P.LðTB&XH ngày 04 tháng 01 năm 2010 của
Trưởng Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội huyện Phong ðiền,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm Quyết ñịnh này là Quy chế hoạt ñộng Ban Vì sự tiến bộ Phụ
nữ huyện Phong ðiền.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau bảy ngày và ñược niêm yết chậm nhất là 03
ngày, kể từ ngày ký.
Quyết ñịnh này thay thế Quyết ñịnh số 05/2008/Qð-UBND ngày 22 tháng 08 năm 2008
của Ủy ban nhân dân huyện Phong ðiền.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
Trưởng Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội huyện, thủ trưởng các ban, ngành, ñoàn thể
có liên quan, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ huyện và các thành viên Ban Vì sự tiến bộ
Phụ nữ chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
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