
UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
       Số: 2770/VP - NC Lạng Sơn, ngày  19  tháng 7  năm 2018 
V/v triệu tập công chức đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn dự kỳ thi nâng ngạch từ ngạch Kiểm 
lâm viên lên ngạch Kiểm lâm viên chính 

 

           

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. 

 
Thực hiện nội dung Thông báo số 5271/TB-BNN-TCCB ngày 12/7/2018 

của Hội đồng thi nâng ngạch Kiểm lâm viên chính (Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn) về việc “Triệu tập công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ 
thi nâng ngạch từ ngạch Kiểm lâm viên lên ngạch Kiểm lâm viên chính”; 
đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo:  

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động 
thông báo cho các thí sinh biết và tham dự Kỳ thi nâng ngạch từ ngạch Kiểm 
lâm viên lên ngạch Kiểm lâm viên chính, theo nội dung hướng dẫn của Hội 
đồng thi nâng ngạch Kiểm lâm viên chính (Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn) tại Thông báo nêu trên; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND tỉnh về 
các nội dung liên quan. 

(Văn bản số 5271/TB-BNN-TCCB và các tài liệu liên quan gửi kèm trên 
chương trình eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

                                                            

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                               
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở NNPTNT; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các phòng: KTN, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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