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CÔNG BÁO/Số 56+57/Ngày 27-12-2017

HỘI ĐỒG HÂ DÂ
TỈH BÌH DƯƠG

CỘG HÒA XÃ HỘI CHỦ GHĨA VIỆT AM

Số: 10/2017/NQ-HĐND

Bình Dương, ngày 15 tháng 12 năm 2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GHN QUYẾT
Quy định số lượng nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương
HỘI ĐỒG HÂ DÂ TỈH BÌH DƯƠG
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ ĂM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ .ghị định số 35/2016/.Đ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật thú y;
Xét Tờ trình số 5178/TTr-UB.D ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định số lượng nhân
viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thNm tra số 93/BC-HĐ.D
ngày 28 tháng 11năm 2017 của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội
đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT GHN:
Điều 1. Quy định số lượng nhân viên thú y tại các xã, phường, thị trấn trên
địa bàn tỉnh Bình Dương là 118 người (một trăm mười tám người).
(Có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết
này. Trong quá trình điều hành, giao Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp số nhân viên thú
y ở từng xã, phường, thị trấn cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các
Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị
quyết này.

