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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cử công chức đi học Trung cấp lý luận chính trị  

                                       
 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ 
 

Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2016 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Sở Ngoại 

vụ Hà Tĩnh; Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ ban hành kèm theo Quyết định số 

10/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

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

UBND tỉnh về việc 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 Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Căn cứ kế hoạch số 1392/KH-SNgV ngày 30/12/2022 của Sở Ngoại 

vụ về việc ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCCVC năm 2023;  

Căn cứ Thông báo nhập học số 08-TB/TCTTP ngày 02/3/2023 của Trường 

Chính trị Trần Phú; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cử bà Hoàng Hương Giang; chức vụ: Chuyên viên Văn phòng - 

Thanh tra, Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh. 

Đi học lớp Trung cấp lý luận Chính trị (hệ không tập trung) khóa 188 mở 

tại Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh. Thời gian đào tạo: 1056 tiết, hình thức 

học: 01 tháng 01 kỳ (tương ứng 07 ngày làm việc). Khai giảng vào ngày 

20/3/2023. 

Điều 2. Trong thời gian học, bà Hoàng Hương Giang được hưởng lương và 

các chế độ theo quy định hiện hành. 

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

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và bà 

Hoàng Hương Giang căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Trường Chính trị Trần Phú; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, TCCB, HSCC. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Thái Phúc Sơn 
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