
UBND TỈNH BÌNH THUẬN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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 Số: 132/QĐ- TCĐN           Bình Thuận, ngày  05 tháng 4 năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cử viên chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ 

HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-LĐTBXH ngày 02/3/2012 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động- Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình 
Thuận; 

 Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận đã được UBND tỉnh 
Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 11/6/2012; 

 Căn cứ thỏa thuận trong buổi họp ngày 27/02/2016 giữa Trường Cao đẳng nghề 
tỉnh Bình Thuận và Hiệp Hội Năng lượng không biên giới (ESF) về việc tổ chức các 
lớp đào tạo nghề điện dân dụng dưới ba tháng miễn phí; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Nay, cử các viên chức tham gia lớp bồi dưỡng giáo trình đào tạo và 
phương thức thực hiện công trường thực hành nghề Điện dân dụng do Hội Năng 
lượng không biên giới tổ chức, gồm các viên chức có tên sau đây: 

1. Ông  Nguyễn Khánh An, giáo viên Khoa Kỹ thuật; 

2. Ông Võ Văn Trà, giáo viên Khoa Kỹ thuật. 

Địa điểm: Trung tâm đào tạo Quận 12 (số 592 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung 
Mỹ Tây, quận 12, TP. Hồ Chí Minh). 

Thời gian: Từ ngày 18/4/2016 đến ngày 29/4/2016. 

Điều 2. Các viên chức có trách nhiệm bàn giao công việc cho Khoa Kỹ thuật và 
các bộ phận liên quan trước khi đi học; trong thời gian tham gia các viên chức có 
trách nhiệm chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của  nơi đến; được hưởng chế độ 
chi bồi dưỡng nghiệp vụ trong nước theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị, Trưởng các đơn vị 
thuộc Trường và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

      Nơi nhận:               HIỆU TRƯỞNG 
- Như điều 3; 
- Các Phó Hiệu trưởng; 
- Lưu: VT, TCHCQT (Thủy).    
      

              Nguyễn Thanh Tâm 
 


		2016-04-05T13:44:48+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thanh Tâm
	Nguyễn Thanh Tâm<nttam@dnbt.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2016-04-05T14:49:08+0700
	Việt Nam
	Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận<tcdn@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




