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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 
Số: 24/NQ-HðND 

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

 
Quảng Trị, ngày 09 tháng 12 năm 2011 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc bãi bỏ Nghị quyết  số 02/2010/NQ-HðND 

ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa V 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ  
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ  3 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày 03 
tháng 12 năm 2004; Nghị ñịnh số 91/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật của HðND và UBND; 

Xét Tờ trình số 2884/TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh; 
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HðND tỉnh và ý kiến của các ñại biểu HðND 
tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 02/2010/NQ-HðND ngày 20 tháng 4 năm 2010 
của HðND tỉnh khóa V “Quy ñịnh một số chế ñộ hỗ trợ ñối với cán bộ, công chức, 
nhân viên chuyên trách công tác Mặt trận và các ñoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện”. 

ðiều 2. Các chế ñộ hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2010/NQ-HðND ngày 20 
tháng 4 năm 2010 của HðND tỉnh khóa V “Quy ñịnh một số chế ñộ hỗ trợ ñối với 
cán bộ, công chức, nhân viên chuyên trách công tác Mặt trận và các ñoàn thể cấp 
tỉnh, cấp huyện” ñược thực hiện ñến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011. 

ðiều 3. Giao UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan thực hiện Nghị quyết này. 

 Nghị quyết này ñược HðND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 
tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. 

 
CHỦ TỊCH 

 

Lê Hữu Phúc 


