
QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

thuộc lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội                 

tại Tờ trình số 2796/TTr-SLĐTBXH ngày 08 tháng 12 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành thuộc lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội: 

1. Quyết định số 487/2003/QĐ-UBND ngày 08/4/2003 của UBND tỉnh về 

việc ban hành quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước ở địa phương trên lĩnh 

vực Lao động, Thương binh và Xã hội; 

2. Quyết định số 2316/2003/QĐ-UBND ngày 17/11/2003 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang ban hành chính sách khen thưởng thành tích về công tác dạy 

nghề trên địa bàn tỉnh An Giang; 

3. Quyết định số 2317/2003/QĐ-UBND ngày 17/11/2003 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang ban hành chính sách hỗ trợ tiền ăn cho các học viên đang học 

nghề tại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh An Giang; 

4. Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Lao động, thương binh và Xã hội tỉnh An Giang; 

5. Chỉ thị số 11/1997/CT-UB ngày 24/3/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang về việc thực hiện Nghị định số 06/CP ngày 21/01/1997 của Chính phủ; 

6. Chỉ thị số 30/1999/CT-UB ngày 07/12/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

An Giang về việc Dạy nghề, đào tạo lại nghề, bổ túc, bồi dưỡng nghề cho người 

lao động trong doanh nghiệp Nhà nước; 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
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7. Chỉ thị số 08/2005/CT-UBND ngày 10/3/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

An Giang về việc xóa nhà tre lá, dột nát, tạm bợ cho người nghèo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Lao động-TBXH; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-BTP; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trung tâm Công báo-Tin học; 

- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 
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