
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày          tháng  4  năm 2021 
 

 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cử công chức, viên chức đi bồi dưỡng lãnh đạo,  

quản lý cấp sở và tương đương năm 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

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

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân 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 văn bản số 167/HCQG-QLBD ngày 08/02/2021 của Học viện Hành 

chính Quốc Gia về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp 

huyện và tương đương năm 2021; 

Căn cứ Thông báo số 396-TB/VPTU ngày 05/4/2021 của Văn phòng Tỉnh 

ủy thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Công văn số 57-CV/BCSĐ 

ngày 30/3/2021 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Tờ trình số 236-TTr/BTCTU 

ngày 31/3/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 81/BC-SNV ngày 26/3/2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cử 07 công chức, viên chức đi bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở 

và tương đương do Hoc̣ viêṇ Hành chính Quốc gia tổ chức, cu ̣thể như sau: 

1. Cử đi bồi dưỡng khóa 2: 02 người. Thời gian từ ngày 12/4/2021 đến ngày 

12/5/2021 (học trong giờ hành chính). 

2. Cử đi bồi dưỡng khóa 4: 02 người. Thời gian từ ngày 03/5/2021 đến ngày 

03/6/2021 (học trong giờ hành chính). 

3. Cử đi bồi dưỡng khóa 5: 03 người. Thời gian từ ngày 14/5/2021 đến 

ngày 18/7/2021 (học các ngày thứ 7, chủ nhật). 

(có danh sách đính kèm) 

4. Điạ điểm tổ chức các khóa bồi dưỡng: tại Học viện Hành chính Quốc 

gia, số 77 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

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

Điều 1 được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Nội vụ, 

Tài chính, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh,  Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Học viện Hành chính Quốc gia; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Sở Nội vụ; 

- PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 Dương Xuân Huyên 
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