
 

 

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 01 năm 2021 

V/v chuyển giao công chức, 

người lao động thuộc Văn phòng 

Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn 

 

 
           Kính gửi:  Sở Nội vụ. 

 

Thực hiện Công văn số 45/VPQH-TCCB ngày 08/01/2021 của Văn phòng 

Quốc hội về việc chuyển giao công chức, người lao động thuộc Văn phòng 

Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 

hội và HĐND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu 

UBND tỉnh xây dựng nội dung, chương trình tổ chức Lễ chuyển giao công chức, 

người lao động thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn từ Văn phòng 

Quốc hội về UBND tỉnh theo quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

18/01/2020. 

2. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu 

Quốc hội và HĐND tỉnh chuẩn bị công tác đón tiếp, giấy mời, maket, khánh tiết 

và các điều kiện cần thiết khác phục vu ̣buổi Lễ. 

(Công văn số 45/VPQH-TCCB gửi kèm theo trên iOffice). 

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

UBND tỉnh để Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan phối hợp thưc̣ hiêṇ./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

 các Phòng: THNC, HC-QT, TT THCB; 

- Lưu: VT, THNC(HXĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Phaṃ Hùng Trường 
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