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

 
Số:  4266  /VP-NC 

V/v điều chỉnh phương án sắp xếp  
nhân sự Đề án giải thể Trung tâm  

Ngoại ngữ - Tin học 

  Lạng Sơn, ngày 16 tháng 10 năm 2019 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Sau khi xem xét Công văn số 2370/SGDĐT-TCCB ngày 03/10/2019 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo; Báo cáo số 400/BC-SNV ngày 10/10/2019 của Sở Nội 

vụ về xin ý kiến điều chỉnh phương án sắp xếp nhân sự Đề án giải thể Trung tâm 

Ngoại ngữ - Tin học, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 

ý kiến như sau: 

Nhất trí với nội dung điều chỉnh phương án sắp xếp nhân sự Đề án giải thể 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo rút kinh 

nghiệm, kịp thời báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến về các nội dung phát sinh, điều 

chỉnh trong quá trình thực hiện các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh trong 

xử lý giải thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính 

thực hiện điều chuyển kinh phí sau giải thể Trung tâm theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh để Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính; 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
các phòng: TH, KTTH, KGVX; 
- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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