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CÔNG BÁO/Số 41/Ngày 09-9-2011
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2452/Qð-UBND

Bình Dương, ngày 29 tháng 8 năm 2011

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về phê duyệt ðề án tổ chức xây dựng lực lượng dân quân
thường trực cấp huyện và cấp xã của tỉnh Bình Dương
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày
26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân
và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009;
Căn cứ Nghị ñịnh số 58/2010/Nð-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Dân quân tự vệ;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLðTB&XH-BNVBTC ngày 02/8/2010 của Bộ Quốc phòng - Bộ Lao ñộng Thương binh và Xã hội Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số chế ñộ, chính sách ñối
với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho
công tác dân quân tự vệ.
Căn cứ Thông tư số 85/2010/TT-BQP ngày 01/7/2010 của Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng hướng dẫn một số ñiều của Luật Dân quân tự vệ và Nghị ñịnh số
58/2010/Nð-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số ñiều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị quyết số 40/2011/NQ-HðND8 ngày 08 tháng 8 năm 2011
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII kỳ họp thứ 2 về việc phê
chuẩn ðề án tổ chức và chế ñộ, chính sách ñối với lực lượng dân quân thường
trực cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bình Dương;
Theo ñề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Tờ trình số
104/TTr-BCH ngày 05 tháng 7 năm 2011,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết ñịnh này ðề án tổ chức xây dựng lực
lượng dân quân thường trực cấp huyện và cấp xã của tỉnh Bình Dương;

