
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /QĐ-STC Ninh Bình, ngày        tháng 3 năm 2023 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cử công chức tham gia lớp Bồi dưỡng 

kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính năm 2023 

 
 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH NINH BÌNH 
 

  

Căn cứ Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Bình Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính Ninh Bình; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung, mức chi, mức hỗ trợ dành cho công 

tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình; 

Theo đề nghị của Trường Cán bộ thanh tra tại Văn bản số 65/TCBTT-TT 

ngày 15/02/2023 về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng kỹ năng xử phạt vi phạm hành 

chính (học trực tuyến); 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cử bà Ngô Thị Thanh Dung, thanh tra viên, Thanh tra Sở Tài 

chính Ninh Bình tham gia lớp Bồi dưỡng kỹ năng xử phạt vi phạm hành 

chính năm 2023. 

- Thời gian học: 05 buổi, từ ngày 13/3/2023 đến hết ngày 17/3/2023. 

- Hình thức: Học trực tuyến. 

Điều 2. Chế độ hỗ trợ đối với công chức trong thời gian tham gia lớp 

bồi dưỡng nói trên thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 25/2019/NQ-

HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng; Chánh Thanh tra; Kế toán Văn phòng Sở; 

Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan và bà Ngô Thị Thanh Dung chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Trường cán bộ thanh tra; 

- Trang Web STC; 

- Lưu: VT, HSCC. MT/02. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

    Hoàng Văn Kiên 
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