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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 05/2013/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 24 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ðỊNH
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số
93/2008/Qð-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
quy ñịnh chế ñộ trợ cấp ñối với học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn,
xã miền núi, vùng cao trên ñịa bàn 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 26/11/2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 49/2010/Nð-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy ñịnh
về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí ñối với
cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 ñến năm
học 2014 - 2015;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDðT-BTC-BLðTBXH ngày
15/11/2010 của Liên bộ: Giáo dục và ðào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao ñộng Thương
binh và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 49/2010/NðCP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy ñịnh về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học
tập và cơ chế thu, sử dụng học phí ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân từ năm học 2010 - 2011 ñến năm học 2014 - 2015;
Căn cứ ý kiến của Hội ñồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 17/HðND-CTHð
ngày 07 tháng 01 năm 2013;
Theo ñề nghị của Liên Sở: Tài chính - Giáo dục và ðào tạo - Ban Dân tộc tại
Tờ trình số 655/LS/TC-GDðT-DT ngày 22 tháng 11 năm 2012,

