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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình ðịnh, ngày 01 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ðỊNH
Về việc sửa ñổi, bổ sung chế ñộ, chính sách ñối với hội
có tính chất ñặc thù quy ñịnh tại Quyết ñịnh 186/Qð-UBND
ngày 21 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2010/Nð-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ
quy ñịnh về tổ chức, hoạt ñộng và quản lý hội;
Căn cứ Quyết ñịnh số 68/2010/Qð-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ quy ñịnh hội có tính chất ñặc thù; Quyết ñịnh số 71/2011/Qð-TTg
ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về bảo ñảm, hỗ trợ kinh phí từ
ngân sách nhà nước ñối với hội có tính chất ñặc thù;
Căn cứ Quyết ñịnh số 30/2011/Qð-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ
tướng Chính phủ về chế ñộ thù lao ñối với người ñã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh ñạo
chuyên trách tại các hội;
Căn cứ Quyết ñịnh số 45/2013/Qð-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của
UBND tỉnh quy ñịnh sửa ñổi, bổ sung một số chế ñộ, chính sách ñối với người hoạt
ñộng không chuyên trách và ñiều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt ñộng ñối với Mặt
trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung chế ñộ, chính sách ñối với hội có tính chất ñặc thù ở
cấp xã quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 186/Qð-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013 của
UBND tỉnh.
1. Sửa ñổi, bổ sung ðiểm c, Khoản 4, ðiều 1 như sau:
“c) Hội cấp xã:

