
Vô Van Hung 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHtJ NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Thc Ip - Ti do - Hinh phñc 

So:Jk..(3/QD-UBND Quthng Trj, ngày  J  tháng 8 nám 2020 

QUYET D!NH 
V vic phê duyt k hoch bi dtröng kin th(rc 

quc phông và an ninh di tung 3 nãm 2021 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI 

Can th Luçt Tc chzc chin/i quyn dja phircing ngày 19/6/2015; 
Can cz Lut Giáo dyc quócphông và an ninh ngày 19 tháng 6 nàm 2013; 
Can th Nghj djnh so 13/2014/ND-CR ngày 25 tháng 02 nárn 2014 cua 

ChInh phü quy djnh chi tiêt và biçn pháp thu hành Luç2t Giáo dyc quóc phông và 
an ninh; 

Can c& Thông tu' so 38/2014/TT-BQP ngày 30 tháng 5 nám 2014 cia Bç5 
QuOc phông ye ban han/i chu'o'ng trInh, nç5i dung, chuv'ng trInh khung bOi 
du'6ng kiên th&c quOc phOng và an nm/i; 

Theo de nghi cla Bô C/il huy Quán su' tin/i - Cci quan thzeàng trirc I-151 
dOng Giáo duc quOcphông và an ninh tin/i tçi COng van sO 3029/B CH-TM tin/i. 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Phê duyt Kê hoch s6 3028/KH-GDQP&AN ngày 17 tháng 8 
närn 2020 cüa Hi dông Giáo diic quôc phông và an ninh tinh v vic bôi drng 
kiên thirc quôc phông và an ninh dôi tllclng 3 nãm 2021. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1c k tü ngày k ban hành. 
Chánh Van phông UBND tinh, Chü tjch Hi dông Giáo diic quc phông và 

an ninh tinh, Thu truóng các cci quan, don vj có lien quan chju trách nhim thi 
hành quyêt djnh này./.1- 

Noi nl,ân: 
- Nhr Diêu 2; 
- Hi dông GDQP&AN QK4; 
- Ban To chi:rc Tinh i:iy; 
- SâTàichInh; 
- B CHQS tinh; 
- Trung doàn BB842; 
-Liru:VT,NC. 
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