
UBNDTINH QUANG TRJ 
HO! BONG GIAO DIJC 

QUOCPHONGVAANNINH 

S&  )96/QD-HDGDQPAN 

CONG HOA XA HO! CHU NGHA V1T NAM 
Dc Ip -  Ttr do - Hanh phüc  

Quáng Trj, ngày .Zj tháng 7 nãm 2020 

QUYET B!NH 
Vê vic giao ch tiêu triu tp bii duöng 

kin thuc QPAN cho i1i ngü can b nm 2020 

CHU TICH HO! BONG GIAO D1JC QUOC PHONG AN NINH TINH 

Can thLu42t Giáo dyc quócphc3ng và an ninh ngày 19 tháng 6 nãm 2013, 
Can cz'c Nghj djnh so 13/2014/ND-CF ngày 25/2/2014 quy djnh chi tiêt và 

bin pháp thi hành luat  giáo dyc quOc phOng và an ninh, 
Can cz Thong tir sO 38/2014/IT-BQP ngày 30/5/2014 cua B5 trithng Bç5 

Quôc phông ye ban hành chu'cing trinh, n5i dung; chu'ong trInh khung bói 
du5ng kiên thzc quOc phdng và an ninh; 

- Xét dé nghj cüa Oil huy rrwàng Bç5 Oil huy Qudn sy' tinh Quáng Trj tçzi 
COng van so 2560 /BCH-TM ngây 13/7/2020. 

QUYET DNH: 

Biu 1. Giao chi tiêu triu tp can b tnrô'ng, phó phông ban ngành cp 
huyn, thành phô; can b chü chôt xã, phithng, thj trân chua qua bôi du6ng kiên 
thüc quôc phông an ninh ti Trung doàn Bô binh 842, Bô Chi huy Quâri sr tinh 
Cu the nhu sau: 

TT Drnvi BVT 

LOp 01 
Khai giãng: 04/8/2020 
B ging: 19/8/2020 

Lép 02 
Khai giãng: 25/8/2020 
B giãng: 10/9/2020 

Can bp 
chti chat xa,phung, 

thj trãii 

Can bç 
Tru&ng, phó phông, ban, 

ngành cp huyn 

1 Vinh Linh Ngtrii 10 12 
2 Gio Linh 07 06 
3 TriuPhong 04 07 
4 HáiLang U 

13 12 
5 CamLô 02 03 
6 Dakrông 08 06 
7 Huâng Hóa 08 08 
8 DôngHà 08 06 
* Tong Ngtrôi 60 60 



Diu 2. Bô Chi huy Quân sr tinh có trách nhim chuãn bj mci mt báo 
darn và to chüc bôi duâng kiên thüc quôc phOng, an ninh cho can b theo ni 
dung, chucxng trInh B Quôc phông quy djnh. 

- UBND các huyn, thành ph6 có trách nhirn diu dng can b di bi 
dung kiên thi.rc quôc phông, an ninh dirng thành phân, dü so hxcxng và 1p danh 
sách gl'ri ye B Chi huy Quân sir tinh, dOng th&i tO chrc bàn giao can b tai 
Trung doàn B birth 842, Bô Chi buy Quân sr tinh (Tru'&ng quán sz tinh Cu: 

a'ia chi so 27, Du-&ng Quang Trung, thj xâ Quáng Tn) vào liic 14.00 giô' tnr&c 
ngày khai giãng 01 ngày. 

+ Lap 01: Vào lüc 14 gi? 00 ngày 03/8/2020 

+ Lap 02: Vào lüc 14 gia 00 ngày 24/8/2020 
- H9c viên nhp h9c np tiên an theo quy djnh cüa nba nuac. 

Biu 3. Quyt dlnh  nay có hiu hrc k tir ngày k ban hành. 
Chánh Van phông UBND tinh, Chü tjch UBND các huyn, thành phô, 

Chi huy truâng Bô Chi huy Quân sir tinh và thu tn.r&ng các co quan lien quan Co 

trách nhim thi hành Quyet djnh nay.!. 

No'! u/ian: 
- Nhi diêu 3. 
- TTHDGDQPAN tinh(B CHQS tinh) 04 bàn; 
- Hi dông GDQPAN các huyn, thành pliô; 
- Trung doàn BB 842/Be CHQS tinh; 
- Ban CHQS các huyn, thãnh ph& 
- Li.ru: VT, NC; 

CHU TICH HQI BONG 

PHO CHU TTCH  UBND TINIJ fZ 
Hoàng Nam 
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