
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:          /VP-THNC Lạng Sơn, ngày         tháng 8  năm 2020 
 

V/v bố trí công tác đội viên 

Đề án 500 Trí thức trẻ 
 

 

Kính gửi:   

- Các Sở: Nội vụ, Tài chính; 

- UBND các huyện Bình Gia, Đình Lập. 

 

Thực hiện Công văn số 3841/BNV-CTTN ngày 02/8/2020 của Bộ Nội vụ 

về bố trí công tác đội viên Đề án 500 Trí thức trẻ, đồng chí Dương Xuân 

Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Nội vụ, Sở Tài chính và UBND các huyện Bình Gia, Đình Lập 

theo chức năng, nhiệm vụ kịp thời tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các 

nội dung tại Công văn số 3841/BNV-CTTN ngày 02/8/2020 của Bộ Nội vụ và 

Công văn số 828/UBND-THNC ngày 17/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn V/v tiếp tục sắp xếp, bố trí, đội viên Đề án 500 trí thức trẻ. 

2. Giao Sở Nội vụ là đầu mối tổng hợp những khó khăn, vướng mắc 

phát sinh; hướng dẫn UBND các huyện tổ chức thực hiện và báo cáo UBND 

tỉnh kết quả thực hiện. 

(Công văn số 3841/BNV-CTTN và Công văn số 828/UBND-THNC gửi 

kèm theo trên iOffice). 

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

tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Huyện ủy Đình Lập, Bình Gia; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng: KT, THNC, KG-VX, TT THCB; 

- Lưu: VT, (HXĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Phạm Hùng Trường 
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