
 

            Số: 275 /TTBVTV                                      Lâm Đồng, ngày 01 tháng 8 năm 2022 

V/v đăng ký học Lớp Bồi dưỡng kỹ năng 

xử phạt VPHC (học trực tuyến) 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng 

Thực hiện Văn bản số 994/TTr-VP ngày 29/7/2022 của Thanh tra tỉnh Lâm 

Đồng về việc đăng ký học Lớp Bồi dưỡng kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính 

(học trực tuyến). 

Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng đăng ký  03 công chức tham dự Lớp 

Bồi dưỡng kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính. 

(Chi tiết Phụ lục kèm theo) 

Trên đây là danh sách công chức đăng ký tham dự tham dự Lớp Bồi dưỡng kỹ 

năng xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng./. 

                                                                          C   C C                                                                                        
- Như trên;          

- Lưu: VT.       

     

 

 

 

 

                                                                                        à  gọc Chiến 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG    CỘ    ÒA XÃ  Ộ  C Ủ    ĨA V Ệ   AM         

     C   C C   Ồ     Ọ  & BV V                         Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 



                                      Phụ lục: Danh sách tham dự lớp Bồi dưỡng kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính 

Stt  ọ tên  ăm sinh Đơn vị công tác 
Số điện 

thoại 
Địa chỉ mail 

1 Hà Ngọc Chiến 16/10/1981 Chi cục Trồng trọt & BVTV 0983696028 chienpnn@gmail.com 

2 Trương Bảo  Dương 25/10/1983 Chi cục Trồng trọt & BVTV  0942906566 duongbvtvld@gmail.com 

3 Phạm Ngọc  Toản 09/7/1968 Chi cục Trồng trọt & BVTV  0915846327 phamngoctoan67@gmail.com 
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