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�� BAN NHÂN DÂN 
��NH NA� ��NH 

 

���      �2�22���-UBND 

��N� H�� �� H�� �H� N�H�A ���� NA� 

��c ��p - �� do - H�nh phúc 

 

Nam ��nh� ngày     tháng 7 n�m 2�22 

 

����� ��NH 
V/v b�i �� ��y�� ��nh �� ������������-UBND ngày 14/12/2005 c��  

UBND ��nh v� vi�c ��y ��nh ch� �� ��� c�p ch� c�n ��� c�ng ch�c� viên 

ch�c �i h�c ��� ��i h�c và h� ��� ��� ��n ch� ng��i c� ���nh �� �i�n ��� 

�h�c ��� B�c ��� D��c �� ch�yên �h�� c�p ��� �in v� nh�n c�ng ��c ��i ��nh 

 

�� BAN NHÂN DÂN ��NH NA� ��NH 

C�n �� Lu�t �� �h�� �hính �uy�n ��a ph��ng ngày 1� tháng 6 n�m 2�1�� 

Lu�t ��a ��i� b� �ung m�t �� �i�u ��a Lu�t �� �h�� Chính ph� và Lu�t �� �h�� 

�hính �uy�n ��a ph��ng ngày 22 tháng 11 n�m 2�1�� 

C�n �� Lu�t Ban hành v�n b�n quy ph�m pháp lu�t ngày 22 tháng 6 

n�m 2�1�� Lu�t s�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Lu�t Ban hành v�n b�n quy 

ph�m pháp lu�t ngày 1� tháng 6 n�m 2�2�� 

C�n �� Ngh� ��nh s� 34�2�16�N�-CP ngày 14 tháng � n�m 2�16 c�a 

Chính ph� �uy ��nh chi ti�t m�t s� �i�u và bi�n pháp thi hành Lu�t Ban hành 

v�n b�n quy ph�m pháp lu�t; Ngh� ��nh s� 1�4�2�2��N�-CP ngày 31 tháng 12 

n�m 2�2� c�a Chính ph� s�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Ngh� ��nh s� 

34�2�16�N�-CP ngày 14 tháng � n�m 2�16 c�a Chính ph� �uy ��nh chi ti�t m�t 

s� �i�u và bi�n pháp thi hành Lu�t Ban hành v�n b�n quy ph�m pháp lu�t; 

�h�� �� ngh� ��a �iám ��� S� N�i v� t�i �� t��nh �� 1388/TTr-SNV ngày 

1����2�22 và � �i�n th�m ��nh ��a S� �� pháp t�i V�n b�n �� ��4�BC-STP ngày 

14/7/2022, v� vi�� b�i b� �uy�t ��nh �� 3��2�2������-UBND ngày 14 tháng 

12 n�m 2��� ��a �y ban nh�n ��n t�nh v� vi�� �uy ��nh �h� �� t�� ��p �h� �án 

b�� ��ng �h��� vi�n �h�� �i h�� �au ��i h�� và h� t�� m�t l�n �h� ng��i �� 

t��nh �� �i�n ��� �h�� ��� Bá� ��� D��� �� �huy�n �h�a ��p ��� �in v� nh�n ��ng 

tá� t�i t�nh� 

 

����� ��NH� 

�i�� �� B�� �� ��y�t ��nh �� ���2�2������-UBND ngày 14 tháng 12 

n�� 2��� ��� �y ��n nh�n ��n t�nh �� ���� ��y ��nh �h� �� t�� ��� �h� �án 

��� ��ng �h��� ���n �h�� �� h�� ��� ��� h�� �à h� t�� ��t ��n �h� ng��� �� 

t��nh �� ���n ��� �h�� ��� Bá� ��� D��� �� �h�y�n �h�� ��� ��� ��n �� nh�n 

��ng tá� t�� t�nh� 

�i�� 2. ��y�t ��nh này �� h��� ��� �� t� ngày 01/8/2022.  
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�����3. Chánh ��n �h�ng �� b�n nh�n ��n, th� t���ng các c� ���n th��c 

�� b�n nh�n ��n t�nh, Ch� t�ch �� b�n nh�n ��n các h���n, th�nh �h�; các t� 

ch�c, cá nh�n c� ���n ���n c�n c� ����t ��nh th� h�nh�/. 

��������� 
- ��n �h�ng Ch�nh �h�; 
- B� T� �há� (C�c ki�m tra VBQPPL); 
- B� N�i v�;  
- TT. T�nh u�, TT� ���� t�nh;  
- Ch� t�ch, các PCT UBND t�nh;            
- �o�n ��i bi�u Qu�c h�i t�nh;     
- C�ng TT�T t�nh; Công báo t�nh; 
- �h� ���u 3; 
- ���� �P1, VP6, VP8. 

������������������� 
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