
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

             Số:  1707  /SNN-TCHC 

 V/v đăng ký tham gia lớp tập huấn 

nghiệp vụ thực hiện các chế độ, chính 

sách đối với cán bộ, công chức, viên chức 

làm việc tại các vùng điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn 

             Quảng Trị, ngày 16  tháng  10  năm 2019 

    
 

         Kính gửi:  

-  Chi cục Kiểm lâm;  

-  Các BQL rừng phòng hộ: Bến Hải và   Hướng Hóa - Đakrông; 

-  Các Ban quản lý KBTTN Bắc Hướng Hóa và Đakrông. 
 

 

Ngày 15/10/2019, Sở Nội vụ có văn bản số 642/SNV-TT về việc đăng ký 

danh sách tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ về thực hiện các chế độ, chính sách 

đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại các vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (sao gửi kèm). Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đăng ký danh 

sách cán bộ là chủ tài khoản, kế toán, cán bộ phụ trách công tác tổ chức và công 

chức, viên chức đang làm việc tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn được thực hiện chi trả các chế độ, chính sách trên tham gia lớp tập huấn.  

Địa điểm đăng ký tập huấn theo khu vực mà đơn vị có trụ sở đóng tại đó. 

(có biểu mẫu đăng ký cụ thể gửi kèm theo) 

Danh sách gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 21/10/2019 đồng 

thời bản mềm gửi qua địa chỉ mail: vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn để 

tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

  

 
 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
 

 

mailto:vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn


DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐĂNG KÝ LỚP TẬP HUẤN 

NGHIỆP VỤ VỀ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI 

CBCC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TÁC TẠI VÙNG CÓ 

ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

(Kèm theo công văn số 1707 /SNN-TCHC ngày 16 /10/2019)  
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