
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SNV-CCVC Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2022 

V/v tổng hợp kết quả thực hiện chính sách  

đối với cán bộ, công chức, viên chức làm 

việc trong lĩnh vực, địa bàn đặc thù, phức 

tạp, trọng yếu 

 

 

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại văn bản số 

3716/VP-THNC ngày 18/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc báo cáo 

thực hiện chính sách đối với cán bộ làm việc trong lĩnh vực, địa bàn đặc thù, 

phức tạp, trọng yếu theo đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại công văn số 

1117-CV/BTCTU, ngày 17/8/2022; 

Để có cơ sở tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng dự 

thảo Báo cáo và tổng hợp kết quả thực hiện chính sách đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người dân làm việc trong lĩnh vực, địa bàn đặc thù, phức 

tạp, trọng yếu gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo quy định. Sở Nội vụ đề nghị các 

cơ quan, đơn vị tổng hợp số liệu, thống kê kết quả chính sách đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và người dân làm việc trong lĩnh vực, địa bàn đặc thù, 

phức tạp, trọng yếu theo phụ lục đính kèm, gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo 

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trước ngày 26/8/2022. 

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở NV; 

- Phòng NV các huyện, TP; 

- Phòng CCVC, VP sở; 

- Website SNV; 

- Lưu: VT (VVH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đường Ngọc Xuyên 
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