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QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử viên chức tham gia
Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K81
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính
phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số
89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính
phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ
chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức,
viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban
nhân dân tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2017 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức; trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý tham gia giảng dạy các
chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư
pháp tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Giấy báo nhập học số 17-GBNH/TCT ngày 07 tháng 4 năm 2022 của
Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang về việc nhập học Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên
viên K81;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở và đề nghị của Giám đốc Trung tâm
Trợ giúp pháp lý nhà nước tại Văn bản số 77/TGPL-NV2 ngày 13 tháng 4 năm
2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cử bà Lê Thị Vân Anh, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 1, Trung tâm
Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tham gia Lớp
Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K81 do Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tổ chức.

Điều 2. Bà Lê Thị Vân Anh có trách nhiệm bố trí, sắp xếp công việc tham gia
lớp học và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao theo quy định. Kết thúc lớp
bồi dưỡng, có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở kết quả học tập bằng văn bản và
nộp bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận được cấp để
lưu hồ sơ công chức, viên chức.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, bà Lê
Thị Vân Anh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Đảng ủy Sở Tư pháp (Báo cáo);
- Sở Nội vụ;
- Trường Chính trị tỉnh;
- Giám đốc Sở;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Trang thông tin điện tử STP;
- Lưu: VT, VP, HSVC.Gi.
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