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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc cử công chức Nguyễn Ngọc Loan đi học  

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, đợt 2 năm 2020 
 

 

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; 

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, 

công chức; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2018 của 

UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý 

cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20 

tháng 12 năm 2013 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 222/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 25 

tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ 

sung quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; Quyết định số 104/QĐ-

UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sắp 

xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Văn bản số 905/SNV-CCVC ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Sở Nội 

vụ về việc triệu tập học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (đợt 2) 

năm 2020; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cử bà Nguyễn Ngọc Loan, Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, 

thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp đi học Lớp bồi 

dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, đợt 2 năm 2020 do Sở Nội vụ tỉnh Tuyên 

Quang tổ chức.  

Thời gian học: Ngoài giờ hành chính, kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2020. 
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Điều 2. Bà Nguyễn Ngọc Loan có trách nhiệm bố trí, sắp xếp thời gian để đi 

học lớp bồi dưỡng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Kết thúc lớp bồi 

dưỡng có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở Tư pháp kết quả học tập bằng văn bản 

và nộp bản sao có chứng thực chứng chỉ hoặc giấy chứng chứng nhận được cấp. 

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

Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, bà Nguyễn Ngọc Loan và các đơn vị, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                     
- Sở Nội vụ; 

- Giám đốc Sở;  

- Các Phó Giám đốc Sở;  

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP, HSCC.Gi.                                                      

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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