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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cử công chức đi học lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khoá 110 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, 

viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý 

doanh nghiệp Nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc 

UBND tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông báo số 36/TB-TCCTP ngày 08/9/2022 của Trường Chính trị 

Trần Phú; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Cử ông Hoàng Anh Tuấn, chuyên viên Phòng Đất đai 1 tham gia lớp 

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khoá 110 (học vào thứ 7, chủ nhật);   

  Khai giảng: ngày 17/9/2022; 

 Địa điểm: Trường Chính trị Trần Phú (số 14, đường Hoàng Xuân Hãn, 

phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh) 

Hình thức học tập: Kết hợp linh hoạt trực tiếp và trực tuyến (trên phần 

mềm Smart LMS) 

 Điều 2. Ông Hoàng Anh Tuấn sắp xếp thời gian tham gia lớp học, trong 

thời gian học được hưởng các chế độ theo quy định.  

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

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng liên quan và các công chức có tên 

tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận:  Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  
- Trường Chính trị Trần Phú; 
- GĐ; các PGĐ; 
- Lưu: VT, VP; NTH. 
Gửi: Bản giấy và điện tử. 

 

 GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
  Nguyễn Thanh Điện 
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