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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LONG ðIỀN
Số: 19/2006/Qð-UBND
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long ðiền, ngày 11 tháng 10 năm 2006

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết
công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng
trên ñịa bàn huyện Long ðiền

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG ðIỀN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân ngày 13 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Dân quân tự vệ ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị ñịnh 184/2004/Nð-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính
phủ qui ñịnh chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân - tự vệ;
Căn cứ Nghị ñịnh số 119/2004/Nð-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính
phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
và các ñịa phương;
Căn cứ Quyết ñịnh 2271/Qð-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành qui chế giao ban, báo cáo, kiểm
tra, sơ kết, tổng kết công tác dân quân - tự vệ, giáo dục quốc phòng thuộc tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu;
Căn cứ Hướng dẫn số 100/HD-BCH ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Chỉ
huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác
quốc phòng, dân quân - tự vệ, giáo dục quốc phòng của Ban Chỉ huy Quân sự cơ
quan, tổ chức;

