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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Hà Tĩnh, ngày      tháng 8 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cử viên chức đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản 

 

    GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ TĨNH 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 18/2021/QĐ-UBND ngày 

15/4/2021 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; Số 12/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường; Số 

3034/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 về việc cử viên chức đi đào tạo ở nước ngoài;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Cử bà Nguyễn Thị Trà Giang, sinh ngày 08/02/1995, viên chức Văn 

phòng Đăng ký đất đai đi đào tạo Thạc sĩ tại Nhật Bản theo Chương trình Học bổng 

Phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS). 

Thời gian đào tạo: 02 năm từ tháng 9/2021 đến 9/2023; Kinh phí đào tạo thực 

hiện theo Chương trình Học bổng phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản. 

 Điều 2. Bà Nguyễn Thị Trà Giang có trách nhiệm bàn giao công việc; hồ sơ, 

tài liệu liên quan cho cơ quan trước khi đi học; phối hợp với Văn phòng Đăng ký 

đất đai thực hiện việc đóng BHXH trong thời gian đi học. Sau khi hoàn thành khóa 

học, bà Nguyễn Thị Trà Giang tiếp tục về làm việc tại đơn vị hoặc theo sự điều 

động của nhà nước theo quy định. 

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

Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, các tổ chức, cá 

nhân liên quan và bà Nguyễn Thị Trà Giang căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:  Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Sở Nội vụ;  
- GĐ, các PGĐ; 
- Lưu: VT, VP, NTH. 
 Gửi bản giấy và bản điện tử. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

  Hồ Huy Thành 
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