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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ðỊNH
Ban hành ðề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi
cử ñi ñào tạo trong và ngoài nước giai ñoạn 2016 - 2020
và những năm tiếp theo.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11
năm 2009;
Căn cứ Luật Giáo dục ñại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị ñịnh số 143/2013/Nð-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính
phủ quy ñịnh về bồi hoàn học bổng và chi phí ñào tạo;
Căn cứ Thông tư số 04/2015/TTLT-BGDðT-BTC ngày 10 tháng 3 năm 2015 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện
một số ñiều của Nghị ñịnh 143/2013/Nð-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính
phủ quy ñịnh về bồi hoàn học bổng và chi phí ñào tạo;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDðT-BNG ngày 05 tháng
12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ
trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế ñộ, cấp phát và quản lý kinh phí ñào tạo lưu
học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 206/2010/TTLT-BTC-BGDðT-BNG ngày 15 tháng
12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ
trưởng Bộ Ngoại giao sửa ñổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTCBGDðT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục
và ðào tạo, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế ñộ, cấp phát và quản lý kinh phí ñào tạo
lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

