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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng  

và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2022 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI    
  

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền, địa phương năm 2015;Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019;                                   

 Căn cứ Luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 ngày 02 tháng 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an 

ninh; Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 

02 năm 2014 của Chính phủ; 

 Căn cứ Thông tư số 172/2020/TT-BQP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình, nội dung; chương trình khung 

bồi dưỡng kiên thức quốc phòng và an ninh; 

 Xét đề nghị của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện tại Tờ 

trình số 736/TTr - HĐ ngày 12 tháng 9 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 737/KH-HĐ ngày 12 tháng 10 năm 2021 của 

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện về bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2022. 

 Điều 2. Giao Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện chủ trì, phối 

hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã tổ chức thực hiện 

theo quy định; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

Kế hoạch. 

 Điều 3. Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, Chỉ huy 

trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, đoàn thể 

huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận:                                                                                        CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- Hội đồng GDQPAN tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ; 

- Lưu: VT - LT. 

 Võ Anh Tuấn 
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