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CÔNG BÁO/Số 28/Ngày 01-6-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/2010/Qð-UBND

Phan Thiết, ngày 14 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành mức chi cho các hoạt ñộng thể dục - thể thao,
tập quân sự tập trung ngành giáo dục và ñào tạo tỉnh Bình Thuận
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2009/LB-BTC-BVHTTDL ngày 12 tháng 01
năm 2009 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy ñịnh chế ñộ
chi tiêu tài chính ñối với các giải thi ñấu thể thao;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 41/2004/TTLT-BGDðT-BTC-BQP-BLðTBXH
ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Liên Bộ Giáo dục và ðào tạo - Bộ Tài chính - Bộ
Quốc phòng - Bộ Lao ñộng Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một
số chế ñộ, chính sách ñối với cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc
phòng;
Theo ñề nghị của Liên Sở Tài chính - Giáo dục và ðào tạo tại Tờ trình số
1276/LS-STC-SGDðT ngày 08 tháng 4 năm 2010,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh mức chi cho các hoạt
ñộng thể dục - thể thao, tập quân sự tập trung ngành giáo dục và ñào tạo tỉnh Bình
Thuận.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày ký kể từ ngày ký và
ñược áp dụng từ năm học 2009 - 2010 .
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính,
Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo, Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch
UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị và cá nhân có
liên quan căn cứ Quyết ñịnh thi hành./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

