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CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 30-5-2008

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LỆ THỦY
Số: 05/2008/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lệ Thủy, ngày 29 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và xây dựng nhà công vụ
cho giáo viên huyện Lệ Thủy giai đoạn 2008 đến 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 01 tháng 6 năm 1999 và Luật sửa đổi bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP
ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình kiên cố
hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 đến 2012;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt “Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và xây dựng nhà
công vụ cho giáo viên huyện Lệ Thủy giai đoạn 2008 đến 2012”
Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
Trưởng phòng GD - ĐT, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng

