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SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI 

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ 

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 

                  Số:       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Đồng Nai, ngày        tháng      năm  

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý 

cấp phòng của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển 

Công nghiệp giai đoạn 2020-2025  

 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 22/01/2013 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và 

những năm tiếp theo; 

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 10/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 22/01/213 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy; 

Căn cứ Quy định số 14-QĐi/TU ngày 12/6/2018 của Tỉnh ủy về việc phân 

cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; 

Căn cứ Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công 

nghiệp tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh 

Đồng Nai ban hành quy định quản lý và phân cấp thẩm quyền quản lý công 

chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Văn bản số 1110/SCT-VP, ngày 08/3/2022 của Sở Công Thương về 

việc thống nhất kết quả bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp 

phòng giai đoạn 2020-2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng của 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp giai đoạn 2020-2025, 

như sau: 

- Bổ sung quy hoạch đối với 04 viên chức. (Danh sách đính kèm) 
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Điều 2:  Giao Trưởng các phòng chuyên môn phối hợp với Phòng Hành 

chính – Tổng hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho các 

cán bộ trong quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu chức danh cán bộ được quy 

hoạch. 

Điều 3:  Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Trưởng các phòng chuyên 

môn, các Ông (Bà) có tên trong danh sách quy hoạch chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Công Thương (báo cáo); 

- Ban Giám đốc; 

- Niêm yết công khai; 

- Lưu: VT, HC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Ngọc Diệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-03-09T15:09:35+0700


		2022-03-09T15:12:11+0700


		2022-03-09T15:27:12+0700


		2022-03-09T15:27:12+0700


		2022-03-09T15:27:12+0700


		2022-03-09T15:27:12+0700


		2022-03-09T15:27:12+0700




