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Số:  3840/VP-NC 
V/v báo cáo tổ chức và hoạt động 
của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức 

Lạng Sơn, ngày   26 tháng 9  năm 2018 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Công văn số 4589/BNV-ĐT ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ về 
việc báo cáo tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ 
đạo như sau:  

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan 
liên quan dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo tổ chức và hoạt động của cơ 
sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo yêu 
cầu của Bộ Nội vụ tại Công văn trên; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước 
ngày 30/9/2018.  

 (Công văn số 4589/BNV-ĐT được phô tô gửi kèm theo văn bản này). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo 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; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn; 
- UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
Các phòng: TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB).  
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