
CHANH VAN PHONG 

UBND TINH QUANG TRI CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
VAN PHONG Dc Ip  - Ti' do - Hinh phüc  

Sô:h&?/QD-VP Quáng Tn,  ngàyJ2  tháng 5 nám 2020 

QUYET JJ!NH 
V vic cu' cong chá'c, viên chirc tham gia lop bi duöng kin thüc 

quãn I nhà niroc ngch chuyên viên chInh 

CHANH VAN PHONG UBND TINH QUANG TRI 

Can c& Quylt djnh s 08/20 1 1/QD- UBND ngày 14/4/2011 cüa UBND 
tinh Quáng Trj v vic quy djnh chi-c nãng, nhiêm vy, quyn han và cc cáu to 
cht'c cüa Van phông UBND tinh; 

Can th Nghj djnh s 101/2017/ND-C'P ngày 01/9/2017 ye dâo tgo, bi 
du'ãng can bç3, cong chic, viên cht'rc; 

Theo Thông báo s 91/TB -SN V ngày 28/5/2020 cta Sà N5i vu ye viçc 
triçu tp hO' sung can b, cOng chtc, viên cháv tham gia lOp bi dt5ng kien thtc 
QLNN nggch chuyên viên chInh, nãm 2020; 

Xét d nghj cia TruOngphOng Hành chInh - To chic, 

QUYET DINH: 

Oiu 1. Cu các ông, bà có ten sau tham gia lop bi dixô'ng kin thrc quãn 
1 nhà nixâc ngtch chuyên viên chInh, nãm 2020: 

1. Ba Pham Thj M5 Hanh,  Phó Truóng phông, Trung tam Tin h9c tinh; 
2. Ong Nguyn Thanh Binh, chuyên viên, Trung tam Phiic vii Hành chInh công; 
3. Ba Nguyn Thj Phi.rcmg, PhO Tri.râng phông, Ban Tiép cong dan tinh. 

Diu 2. HInh thüc h9c tp trung, trong thii gian 08 tun; bt dâu tü ngày 
29/5/2020. 

Dja dim hpc: Trirmg ChInh tij Lé Du.n, thành ph Dông Ha, tinh Quang Tn. 
Trong thM gian theo hçc, các cá nhân có trách nhim sp xêp cOng vic 

hop 1 d hoàn thành t& nhim vi dixcc giao. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k ttr ngãy k. 
Thu trithng các don vj: Phông Hãnh chInh - To chirc, các ban, trung tam 

có cOng chirc, viên chirc duqc Cu tham gia lap bM duô'ng, Thu trnâng các don vj 
có lien quan vâ các cá nhân cO ten t?i  Diu I chju trách nhim thi hành Quyt 
djnh nây./. 

Noi rzhmn: 
-NhixDiêu3; 
-CVP,cácPVP; 
- Sâ N'i vv,  Tnr&ng CT Lé Duân; 
- Ltru: VT, UCTC(H). 

Nguyn Cânh Hung 
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