
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:         /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc tiếp nhận công chức, lao động hợp đồng từ Văn phòng  

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn trực thuộc Văn phòng Quốc hội  

về Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quản lý 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 1004/2020/NQ-UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-VPQH ngày 11/01/2021 của Văn phòng Quốc 

hội về việc điều động công chức và người lao động hợp đồng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 29/TTr-SNV ngày 18 

tháng 01 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiếp nhận 06 công chức và 03 lao động hợp đồng từ Văn phòng 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn trực thuộc Văn phòng Quốc hội về Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn để quản lý và bố trí công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn, kể từ ngày 22 tháng 01 năm 2021 

(có danh sách cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn 

đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính 

và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 

- PCVP UBND tỉnh, phòng THNC, TT THCB; 

- Lưu: VT, THNC(HXĐ).  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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