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Hà Tĩnh, ngày      tháng      năm 2021 
 
 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính 

(hệ không tập trung) khóa 173 mở tại trường Chính trị Trần Phú 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH  
 
 

Căn cứ Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

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 Ủy ban 

nhân dân tỉnh;  

Căn cứ Thông báo số 44-TB/TCTTP ngày 23/7/2021 của Trường Chính trị Trần 

phú về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính (hệ không tập 

trung) khóa 173 mở tại trường Chính trị Trần Phú; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 
 

Điều 1. Cử các ông có tên trong danh sách dưới đây tham gia lớp Trung cấp lý 

luận Chính trị - Hành chính (hệ không tập trung) khóa 173 mở tại trường Chính trị Trần 

Phú: 

1. Nguyễn Đình Hùng - Chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách tỉnh. 

2. Trần Mạnh Tiến - Chuyên viên phòng Quản lý Giá và Công sản. 

Thời gian: Theo lịch của Trường Chính trị Trần Phú. 

Điều 2. Các ông có tên tại Điều 1 có trách nhiệm bố trí thời gian để hoàn thành 

nhiệm vụ được giao, đồng thời tham gia lớp học đầy đủ theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng Sở,  

Trưởng các phòng liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trịnh Văn Ngọc 
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