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CÔNG BÁO/Số 17+18/Ngày 05-3-2012

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
Số: 01/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 03 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề án tổ chức, huấn luyện, đào tạo, hoạt động, bảo đảm
chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ giai đoạn 2012 - 2016
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị
định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành
Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê
chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy Quân sự
xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm
2020 và những năm tiếp theo;
Căn cứ Thông tư 117/2009/TT-BQP ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng quy định về đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành
quân sự cơ sở;
Căn cứ Thông tư 79/2010/TT-BQP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Bộ Quốc
phòng ban hành quy định chương trình bồi dưỡng, tập huấn cán bộ và huấn
luyện dân quân tự vệ nòng cốt;
Căn cứ Thông tư 85/2010/TT-BQP ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Bộ Quốc
phòng hướng dẫn một số điều của Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số

