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Chi Lăng, ngày   22  tháng 8  năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cử cán bộ, công chức cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng  

kiến thức Quản lý nhà nước (Lớp thứ tư) 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

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

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh 
ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công 
chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

 Căn cứ Quyết định số 63/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 
Lạng Sơn;   

Căn cứ Công văn số 94-CV/TCT ngày 19/6/2019 của Trường Chính trị 
Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng Quản lý 
nhà nước đối với cán bộ, công chức cấp xã và Chủ tịch UBMTTQ cấp xã năm 2019; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ,  

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Cử 10 (Mười) cán bộ, công chức cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng kiến 
thức Quản lý nhà nước (Lớp thứ tư). 

(Có danh sách kèm theo). 

- Thời gian bồi dưỡng: Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019. Tiếp đón học 
viên từ 7 giờ 30 phút và khai giảng vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 09/9/2019.  

- Địa điểm: Tại hội trường 301, nhà B2, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ 
tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Trong thời gian học tập các ông, bà có tên tại Điều 1 được hưởng 
các quyền lợi theo quy định hiện hành (nếu có).  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Nội vụ; 
Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có cán bộ, 
công chức tham gia lớp bồi dưỡng và cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; 
- Sở Nội vụ (BC); 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Huyện đoàn; 
- Hội Cựu Chiến binh huyên; 
- Hội LHPN huyện; 
- Lưu: VT, PNV.  

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Vi Quang Trung 
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