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Kỳ Thọ, ngày 6 tháng  03 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều động lực lượng dân quân năm thứ nhất  

huấn luyện chiến đấu năm 2023 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ  
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ luật DQTV ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội; 

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện lực lượng Dân quân, Tự vệ năm 2023 của 

ban CHQS huyện kỳ Anh, số 78/KH- BCH ngày 30 tháng 01 năm 2023;  

Căn cứ mệnh lệnh nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023 của chỉ huy 

trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Anh số: 02/ML- CHT ngày 10 tháng 01 

năm 2023.  

Căn cứ vào Kế hoạch phân bổ quân số huấn luyện dân quân tự vệ của ban 

CHQS huyện kỳ Anh, số 174/KH- BCH ngày 21 tháng 02 năm 2023; 

Xét đề nghị của đồng chí chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

Điều 1. Điều động   12   đồng chí Dân quân ( có danh sách kèm theo) 

Tham gia huấn luyện chiến đấu, thời gian 15 ngày, từ 7 giờ 00 ngày 09 

tháng 3 đến 17 giờ ngày 29 tháng 3 năm 2023. 

Địa điểm tại Ban CHQS huyện Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh. 

Điều 2. Các đồng chí phải tham gia huấn luyện chiến đấu đầy đủ theo kế 

hoạch của Ban chỉ huy Quân sự huyện. 

- Giao cho Ban tài chính xuất ngân sách đảm bảo chế độ cho lực lượng dân 

quân tham gia huấn luyện theo hế hoạch. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Đồng chí Văn phòng UBND xã, Ban tài chính ngân sách, chỉ huy trưởng 

Ban CHQS và các đồng chí có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
-Như điều 3; 

- Lưu VT-UBND 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

   

 

 

 

 

Hồ Văn Hiển 
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