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Số:  277/TB-SNV  
Lạng Sơn, ngày   20   tháng 12 năm 2013 

THÔNG BÁO 
Tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại 
chức vụ Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng 

 

Thực hiện Quyết định số 531-QĐ/TU ngày 26/9/2007 của Ban Thường 

Vụ Tỉnh ủy về Ban hành quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng 

cử; Quyết định số 297/QĐ-SNV ngày 28/8/2010 của Sở Nội vụ ban hành quy 

chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 57-QĐ/ĐBSNV 

ngày 10/11/2010 của Đảng uỷ Sở Nội vụ về việc ban hành quy chế làm việc 

của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2010-2015; 

Trên cơ sở Thông báo số 75-TB/ĐBSNV ngày 25/10/2013 của Đảng ủy 

Sở Nội vụ về phương án nhân sự điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ 

các phòng và tương đương thuộc Sở Nội vụ, các tổ chức trực thuộc sở; 

Sở Nội vụ thông báo tổ chức Hội nghị, nội dung cụ thể như sau: 

1. Nội dung: Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng Ban 

Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ đối với bà Tô Nhàn. 

2. Thành phần: 

- Ban Thi đua - Khen thưởng: Trưởng Ban, Phó trưởng Ban, công chức, 

lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; 

- Cơ quan văn phòng Sở Nội vụ: Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng, Phó 

trưởng phòng thuộc sở; 

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ: Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng. 

3. Thời gian, địa điểm: Bắt đầu từ 16h00’ ngày 20/12/2013 tại Hội 

trường (tầng 4) Sở Nội vụ. 

Căn cứ Thông báo này, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách và 

tương đương thuộc sở; Trưởng các đơn vị trực thuộc sở có trách nhiệm thông 

báo cụ thể đến công chức có liên quan tham gia Hội nghị đúng thành phần, 

thời gian./. 

 GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:  
- LĐ sở; 
- Các phòng thuộc sở; 
- Ban TĐKT, CCVTLT; 
- Website Sở NV; 
- Lưu: VT. 
 

(Đã ký) 

Hứa Hải Quỳnh 

 


