
UBND TỈNH BÌNH THUẬN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 364/QĐ-TCĐN             Bình Thuận, ngày 12 tháng 8 năm 2016 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cử viên chức tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 

và an ninh đối tượng 3, khóa 57-năm 2016 
 

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 Thông báo số 1327/TB-HĐ.GDQP&AN ngày 08/8/2016 của Hội đồng 
giáo dục quốc phòng và an ninh về việc triệu tập học viên tham gia bồi dưỡng kiến 
thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 khóa 57 năm 2016; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Nay cử các viên chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an 
ninh đối tượng 3, khóa 57-năm 2016 do Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh 
tỉnh Bình Thuận tổ chức gồm các viên chức có tên sau đây: 

1. Ông Trần Văn Châu, Phó Trưởng Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ; 

2. Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học và Kiểm 
định chất lượng 

 Thời gian học: 17 ngày (học tập trung), từ ngày 23/8/2016 đến ngày 08/9/2016. 

 Tại địa điểm: Trường Quân sự tỉnh (xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam). 

Điều 2. Trong thời gian tham gia bồi dưỡng, các viên chức có trách nhiệm chấp 
hành nghiêm túc nội quy, quy định của  nơi đến; trong thời gian học tập được hưởng 
lương và các chế độ khác (nếu có) theo quy định hiện hành. 

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

Nơi nhận:               HIỆU TRƯỞNG 
- Như điều 3; 
- Trường Quân sự tỉnh; 
- Lưu: VT, TCHCQT (Thuy). 
 

    Nguyễn Thanh Tâm 
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