
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  172 /QĐ-STP Lạng Sơn, ngày 13  tháng 6  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế chọn, cử và quản lý 

công chức, viên chức Sở Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng 
 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN 

 

 Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;  

 Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;  

Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính 

phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 63/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 về việc ban 

hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND 

tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đào tạo, bồi dưỡng 

công chức, viên chức Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 39/QĐ-STP ngày 14/3/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc 

ban hành Quy chế chọn, cử và quản lý công chức, viên chức Sở Tư pháp đi đào 

tạo, bồi dưỡng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx


     Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và công chức, viên chức Sở Tư pháp chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Thanh Sơn 
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