
UBND Tf NH QUANG TRJ 
VAN PHONG 

S:461  /QD-VP 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHA WET NAM 
DcIp-Ttjdo-Hinb phüc  

Quáng Trj, ngàydCtháng 9 nám 2020 

QUYET D!NH A A ) A A - Ve viçc cir cong chirc tham gia Icrp boi du'orng kien thtrc 
quail 1 nhà nu'oc ngch chuyên viên cao cp 

CHANH VAN PHONG UBND TINH QUANG TRI 

Can cz.- Quylt djnh sd 08/2011/QD-UBND ngày 14/4/201] cia UBND 
tinh Quáng Trj ye vic quy djnh chic nãng, nhitm vy, quyn hn và cci td 
cháv cüa Van phông UBND tinh, 

Can ci Nghf djnh sd 10I/2017/ND-C'P ngày 01/9/2017 v dào tçio, bói 
dz5ng can b5, cong chic, viên chic; 

Theo Cong van sd 288/PVH ngày 07/9/2020 cia Phán vin HQC vin 
hành chInh qudc gia tçii thành phd I-Jul vl vic triéu tçp hQc viên LOp bdi dw5ng 
nggch chuyên viên cao cá'p nám 2020 tgi Hue'; 

Theo dJ nghj cza TrithngphOng Hành chInh - TI chtc. 

QUYET IMNH: 

J3iu 1. Cir ông Lê Huu Phtrcrc — Phó Chánh Van phông UBND tinh 
tham gia Rip bM duô'ng kin thtrc quàn 1 nhà nixic ngch chuyên viên cao cp 
näm 2020 (cO danh sách trIch ngang kern theo). 

Diêu 2. Thii gian hçc: Tr ngày 26/9/2020 dn ngày 28/11/2020 (hçc 
ngoài gRi hành chInh, tp trung vào thir Bay và Chü nht hang tu.n). 

Dja dim h9c: Phân vin H9c vin Hành chinh quc gia t?i  thành pht 
Hu& s 201 Phan Bi Châu, thành ph Hu& tinh Thira Thiên — Huh. 

Kinh phi: Thrc hin theo quy djnh cCia pháp 1ut hin hành. 

JJiu 3. Quyt dnh nay có hiu lijc k tr ngày k. 
Tnrâng phông Hành chInh - To chrc, Trixàng phông Quãn trj — Tài vii, 

Thu tru?ing các dan vi lien quan và ông Lê Hiu Phithc chju trách nhim thi 
hành Quyt djnh này./.p  

No'! n/i In: 
- Nhr Diêu 3; 
- PV HQc viên HCQG tai TP Hue; 
- CT, các PCI UBND tinh (b/c); 
- Luu: VT, HCTC(II). 
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