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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc cử cán bộ, công chức  

đi học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính 
 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, 

công chức, viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Sở Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Thông báo nhập học số 16-TB/TCTTP ngày 05/5/2020 của Trường 

Chính trị Trần Phú; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cử ông Bùi Xuân Bình, Thanh tra viên, Sở Thông tin và Truyền 

thông đi học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 156 (học vào các 

ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần), tại Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh. Thời 

gian học bắt đầu từ ngày 08/5/2020. 

Điều 2. Trong thời gian đi học, ông Bùi Xuân Bình được hưởng các chế độ 

theo quy định hiện hành. 

Ông Bùi Xuân Bình bố trí thời gian, công việc hợp lý để vừa hoàn thành 

nhiệm vụ khóa học, vừa hoàn thành công tác chuyên môn được giao. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan và ông Bùi 

Xuân Bình căn cứ Quyết định thi hành./.  

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Trường Chính trị Trần Phú; 

- Sở Nội vụ; 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, VP4. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Thành 
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