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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cử cán bộ đi công tác ở nước ngoài 

 

GIÁM ĐỐC VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM 

Căn cứ Quyết định số 55/2008/QĐ-BNN ngày 24/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 4790/QĐ-BNN-TCCB ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền quản 

lý công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ văn bản số .......... ngày ........ của (đơn vị)  về việc cử cán bộ đi công tác ở 

nước ngoài; 

Xét nhu cầu công tác và khả năng cán bộ; 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức, Hành chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cử ông (bà) ........., chức vụ, chức danh, đơn vị trực thuộc Viện Khoa học 

Thủy lợi Việt Nam, ngạch........ (hạng), mã số ........, bậc ......;  

Nơi đến công tác: ......................................; 

Thời gian: .................................................................; 

Mục đích chuyến đi:.................................................................................; 

Cơ quan mời: .....................................................................................................; 

Chi phí chuyến đi: ............................................................................................... 

Điều 2. Khi hết thời gian công tác, ông (bà).............. phải báo cáo kết quả của 

chuyến đi và nộp về Viện (qua Ban Tổ chức, Hành chính). 

Điều 3. Trưởng Ban: Tổ chức, Hành chính; Kế hoạch, Tổng hợp; Tài chính, Kế 

toán; Viện trưởng (Giám đốc Phòng hoặc Trung tâm) đơn vị; Thủ trưởng các đơn vị có 

liên quan thuộc Viện và cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

  Nơi nhận: 

  - Như điều 3; 

  - Bộ Ngoại giao; 

  - Vụ TCCB; 

  - Lưu VT, TCHC. 
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