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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM           
                   * 
     Số 738-QĐ/TU                Phan Thiết, ngày 24 tháng 8 năm 2017 
                                                       
       

QUYẾT ĐỊNH 
về việc cử cán bộ đi học Lớp Bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện năm 2017  

----- 

- Căn cứ Quyết định số 2552-QĐ/TU ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về phân công, phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ, công chức lãnh đạo; 

 - Căn cứ Thông báo số 590/TB-HVCTQG, ngày 11/8/2017 của Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triệu tập cán bộ học Lớp Bồi dưỡng bí thư cấp 

ủy cấp huyện và tương đương năm 2017 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh (lớp thứ ba năm 2017); 

 - Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH  

 

Điều 1: Cử đồng chí Phùng Hữu Cư, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 

tham dự Lớp Bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương (lớp thứ ba 

năm 2017) tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (số 419 đường Hoàng 

Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) theo Thông 

báo triệu tập số 590/TB-HVCTQG, ngày 11/8/2017 của Học viện Chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh, thời gian học từ ngày 04/9/2017 đến ngày 24/9/2017. 

Điều 2: Trong thời gian học, đồng chí Phùng Hữu Cư được hưởng chế độ 

đi học theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính 

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước 

dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

Điều 3: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Doanh 

nghiệp và đồng chí Phùng Hữu Cư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.   

  

Nơi nhận:                                           T/M BAN THƯỜNG VỤ  

- Như điều 3;                     ỦY VIÊN 
- Học viện Chính trị quốc gia HCM;  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.              (đã ký và đóng dấu) 

                    

                                                       

   Hoàng Đình Nghĩa 


