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Số:  1051/QĐ-UBND An Giang, ngày  02  tháng 5 năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh 

lần thứ I và tham dự Hội thi cấp quốc gia lần thứ VI năm 2019 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua 
ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Thông tư số 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 21 tháng 5 
năm 2012 của liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Lao dộng – Thương binh và Xã hội 
quy định nội dung và mức chi hoạt động Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội 
thi thiết bị dạy nghề tự làm 

Căn cứ Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của 
UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nươc năm 2019 cho các 
đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh. 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ 
trình số 842/TTr-SLĐTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội thi 
thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh lần thứ I và tham dự Hội thi cấp quốc gia lần thứ 
VI năm 2019 (Kế hoạch số 841/KH-SLĐTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2019 của 
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 
- Sở: LĐTB&XH, TC; 
- Trường Cao đẳng nghề; 
- Kho bạc Nhà nươc tỉnh; 
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 
- Phòng: KGVX, TH; 
- Lưu: VT. 
 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

  
 

(Đã ký)   
 
 

Lê Văn Nưng 
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