
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3940/QĐ-UBND  Văn Quan, ngày 30  tháng 10 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cử cán bộ, công chức cấp xã tham gia 

bồi dưỡng quản lý nhà nước năm 2018 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 
 

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

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND, ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn, Ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 2569/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2018; 

Căn cứ Công văn số 888/SNV-XDCQ&CTTN, ngày 31/8/2018 của Sở Nội 

vụ tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng QLNN đối 

với cán bộ; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ,  
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cử cán bộ, công chức cấp xã tham gia bồi dưỡng quản lý nhà nước 

năm 2018, lớp thứ sáu (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian: Tổ chức từ ngày 21/11/2018 đến 25/11/2018; Khai giảng vào 

hồi 8h00 ngày 21/11/2018. 

- Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà B2 trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; Địa 

chỉ: Số 52, đường H ng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn.  

Điều 2. Trong thời gian tham gia bồi dưỡng các ông, bà có tên trong danh 

sách tại Điều 1 được hưởng nguyên lương, các khoản phụ cấp (nếu có) và các chế 

độ khác theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Nội 

vụ, Tài chính – Kế hoạch; Chủ tịch UBND các xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3 (TH);    
- Sở Nội vụ; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- BTC Huyện ủy; 
- Lưu: VT, NV.   

 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Đình Đại 
 


