
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-THNC 

V/v kiểm tra, đề xuất xử lý thông 

tin, phản ánh trên Báo điện tử  

Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2020 

 
 

Kính gửi: Sở Nội vụ. 

 

Sau khi xem xét các Báo cáo của Sở Nội vụ: số 159/BC-SNV ngày 

15/5/2020 về việc kiểm tra, đề xuất xử lý thông tin, phản ánh trên Báo điện tử 

Đại đoàn kết; số 162/BC-SNV ngày 15/5/2020 về kết quả kiểm tra, xác minh 

việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra huyện Lộc Bình Báo điện tử Giao 

thông, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ 

đạo: 

1. Nhất trí với nội dung đề xuất của Sở Nội vụ tại các Báo cáo trên.  

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND huyện Lộc Bình 

và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền phân cấp, căn cứ tình hình thực tế, 

cơ cấu, vị trí việc làm thực hiện rà soát, bố trí và cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối 

với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan để đảm bảo đúng tiêu chuẩn về 

ngạch và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tham mưu thực hiện bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo quy trình, trình tự, điều kiện, 

tiêu chuẩn theo quy định hiện hành. 

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

UBND tỉnh để Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- UBND huyện Lộc Bình; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: THNC, KGVX, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (HXĐ).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường     
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