
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-NC 
V/v tổ chức thi, xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành GDNN năm 2020 

Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi:  

 - Sở Nội vụ; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Thực hiện Công văn số 1293/LĐTBXH-TCGDNN ngày 14/4/2020 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thi, xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2020, đồng 

chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, tổng hợp danh sách 

các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN năm 2020, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 

01/5/2020 để thẩm định. 

2. Giao Sở Nội vụ trên cơ sở văn bản tổng hợp danh sách của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội gửi đến, tổ chức thẩm định hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện, 

theo quy định, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung theo 

đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn trên; báo cáo, trình 

UBND tỉnh trước ngày 10/5/2020.   

(Công văn số 1293/LĐTBXH-TCGDNN gửi kèm theo trên VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh để Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan 

biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GDĐT, YT, TP, TC; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng: KG-VX, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường     
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