
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 4812  /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  21 tháng 11 năm 2019 

V/v hướng dẫn hồ sơ xét thăng hạng 
viên chức chuyên ngành nghệ thuật 

biểu diễn và điện ảnh 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Thực hiện Công văn số 4579/BVHTTDL-TCCB ngày 14/11/2019 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn hồ sơ xét thăng hạng năm 2019 
đối với viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh đã được phong 
tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, 
giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương triển khai, hướng dẫn 
lập hồ sơ xét thăng hạng năm 2019 đối với viên chức chuyên ngành nghệ thuật 
biểu diễn và điện ảnh đến các đối tượng liên quan, báo cáo UBND tỉnh đối với 
những trường hợp đủ điều kiện xét thăng hạng trước ngày 27/11/2019 để đề nghị 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

(Công văn số 4579/BVHTTDL-TCCB được gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
     

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: NV, LĐTBXH. GDĐT; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KGVX, TH, NC, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX(NTH). 
                                                                             

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Hà 
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