
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 1880 /VP-NC 

V/v thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức chuyên ngành 

nghệ thuật biểu diễn hạng II đối với 
viên chức đã được phong tặng danh 
hiệu Nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú

  Lạng Sơn, ngày 28 tháng 5 năm 2018 

 Kính gửi: Sở Nội vụ. 

Thực hiện Quyết định số 1450/QĐ-BVHTTDL ngày 23/4/2018 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận kết quả xét thăng hạng  
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và 
điện ảnh hạng II đối với viên chức đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ 
nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác, diễn biến tiền lương từ năm 1993 
đến nay của 03 viên chức đạt kết quả xét thăng hạng, đảm bảo đúng quy định 
của pháp luật theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết 
định số 1450/QĐ-BVHTTDL; hoàn thành, báo cáo và trình UBND tỉnh 
trước ngày 15/6/2018. 

(Quyết định số 1450/QĐ-BVHTTDL được gửi kèm theo qua eOffice và trên 
Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh để Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
Các phòng:  KGVX, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB).                                                      
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