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CÔNG BÁO/Số 01/Ngày 29-02-2016
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 33/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 13 tháng 01 năm 2016

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận xã không có tệ nạn ma túy năm 2015
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 3122/2010/QĐ-BCA ngày 09 tháng 8 năm 2010 của Bộ
Công an ban hành tiêu chí phân loại và mức hỗ trợ kinh phí cho xã, phường, thị trấn
trọng điểm về tệ nạn ma túy; Quyết định số 4060/QĐ-BCA-C41 ngày 26 tháng 7
năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt dự án “Xây dựng xã, phường, thị
trấn không có tệ nạn ma túy” giai đoạn 2012 - 2015;
Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Công văn số 1105/TTr-CAT-PV28 ngày 31
tháng 12 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 43 xã thuộc tỉnh Bắc Giang không có tệ nạn ma túy năm
2015 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Thưởng tiền cho mỗi đơn vị đạt danh hiệu xã không có tệ nạn ma túy
năm 2015 là 1.000.000 đồng (một triệu đồng chẵn), từ nguồn kinh phí của Quỹ
phòng, chống tội phạm tỉnh.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở
Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội
phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các
huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan và các xã có tên trong danh
sách kèm theo tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Linh

