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Kính gửi:  
                - Sở Nội vụ; 
       - Sở Tài chính. 

                                                     

Xem xét văn bản đề nghị số 146/ĐN-TNXP ngày 18/02/2019 của Hội 
Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh về việc xem xét giải quyết cho bà 
Hoàng Thị Tám, không phải là người nghỉ hưu, được Huyện ủy huyện Văn Quan 
giới thiệu giữ chức danh chuyên trách Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Văn 
Quan khóa III (nhiệm kỳ 2017 - 2022) được hưởng thù lao từ nguồn kinh phí hỗ 
trợ của ngân sách; đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, xem xét, 
tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết chế độ đối với bà Hoàng 
Thị Tám theo đề nghị của Hội Cựu TNXP tỉnh tại văn bản trên; hoàn thành, báo 
cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 12/3/2019. 

(Văn bản số 146/ĐN-TNXP ngày 18/02/2019 của Hội Cựu TNXP tỉnh đã 
gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính). 

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

 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Hội Cựu TNXP tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng:  
  KG-VX, TH, NC, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 
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