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QUYẾT ĐNH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
ỦY BA HÂ DÂ TỈH BÌH DƯƠG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ ,ghị định số 34/2016/,Đ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 5 năm 2016
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Căn cứ ,ghị định số 68/2000/,Đ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ
về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà
nước, đơn vị sự nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-B,V ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ ,ội vụ
hướng dẫn về chức trách, tiêu chuHn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã,
phường, thị trấn;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2087/TTr-STP ngày 18
tháng 12 năm 2018.
QUYẾT ĐNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bình Dương, cụ thể:
1. Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về tiêu chuNn, chức danh công chức xã,
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương:
Sửa đổi điểm b Khoản 3 Điều 3 của Quy định về tiêu chuNn, chức danh công
chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương:
“b. Đối với Công chức Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và
môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi
trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội thực hiện
theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 Thông tư 06/2012/TT-B,V ngày 30 tháng 10
năm 2012 của Bộ ,ội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuHn cụ thể, trách nhiệm và
tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn”.

