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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

 
Số: 1550/Qð-UBND 

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

 
             Phú Thọ, ngày 09 tháng 7  năm 2015 

 

QUYẾT ðỊNH  
Về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh  

Trường ðại học Hùng Vương 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

 Căn cứ Luật tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

 Căn cứ Quyết ñịnh số 161/2015/Qð-TTg ngày 30/01/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và 
an ninh giai ñoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo. 

Căn cứ Quyết ñịnh số 03/2001/Qð-BGD&ðT ngày 06/02/2001 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và ðào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Trung 
tâm giáo dục quốc phòng; 

 Căn cứ Quyết ñịnh số 2765/2006/Qð-UBND ngày 03/10/2006 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, viên chức Nhà nước 
tỉnh Phú Thọ; 

 Xét ñề nghị của Hiệu trưởng Trường ðại học Hùng Vương (Tờ trình số 
05/TTr-ðHHV ngày 20/4/2015) và ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ (Tờ trình số 
813/TTr-SNV ngày 03/7/2015), 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường ðại học 
Hùng Vương. 

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường ðại học Hùng Vương là 
cơ sở giáo dục ñào tạo, có nhiệm vụ tổ chức học tập tập trung về giáo dục quốc phòng 
và an ninh cho sinh viên; Trung tâm có con dấu riêng ñể hoạt ñộng. 

ðịa ñiểm của Trung tâm: ðặt tại Trường ðại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ. 

ðiều 2. Quy mô của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường ðại học 
Hùng Vương là 15.000 sinh viên/năm. 

Nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và 
An ninh Trường ðại học Hùng Vương thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Trung tâm Giáo dục quốc phòng ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 03/2001/Qð-
BGD&ðT ngày 06/02/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo. 
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Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường ðại học Hùng Vương có 
Giám ñốc và không quá 02 Phó giám ñốc. 

Số lượng người làm việc là cán bộ quản lý và giảng viên cơ hữu của Trung tâm 
là 20 người bao gồm: Giảng viên là sỹ quan biệt phái và giảng viên nằm trong tổng số 
lượng người làm việc ñược UBND tỉnh giao cho Trường ðại học Hùng Vương.  

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND 
tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Giáo dục và ðào tạo, 
Tài nguyên và môi trường; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Hiệu trưởng 
Trường ðại học Hùng Vương; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan và Trung 
tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường ðại học Hùng Vương có trách nhiệm 
thi hành quyết ñịnh này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Chu Ngọc Anh 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


