
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẬU LỘC 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Hậu Lộc, ngày        tháng        năm 2022 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên 

chức và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2025 năm 2022 
  

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẬU LỘC 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đại biểu Hội đồng 

nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Thanh Hóa năm 2022;  

Căn cứ Công văn số 463/SNV-CCVC ngày 15/3/2022 của Sở Nội vụ tỉnh 

Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC 

giai đoạn 2022-2025; CBCCVC và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 

2021-2026 năm 2022; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công 

chức, viên chức và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 năm 

2022 gồm các ông (bà) có tên sau:  

1. Bà: Vũ Thị Hà - Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng BCĐ 

2. Ông: Ngô Tuấn Anh - Trưởng Phòng Nội vụ - Phó ban thường trực 

3. Ông: Lường Văn Thắng - Phó chủ tịch HĐND huyện - Phó ban 

4. Ông: Nguyễn Trọng Dưỡng - GĐ Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Thành viên 

5. Ông: Lê Ngọc Hưng - Trưởng phòng TCKH - Thành viên 

6. Bà: Nguyễn Thị Thùy - Chuyên viên Phòng Nội vụ - Thư ký BCĐ 

Điều 2. Ban chỉ đạo tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên 

chức và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 năm 2022 có 

nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo 



 

 

đúng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của UBND huyện và được hưởng các chế độ, 

quyền lợi theo quy định hiện hành. 

Ban chỉ đạo tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.   

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

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3 QĐ; 

- Lưu: NV, VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hoàng 
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