
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /VP-THNC Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2021 
V/v ý kiến về quy hoạch chức danh 

Giám đốc Công ty TNHH một thành 

viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn giai 

đoạn 2020-2025 (2021-2026) 

 

 
Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn. 

 

Sau khi xem xét Công văn số 48/CV-XSKT ngày 11/3/2021 của Công ty 

TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn về việc xin chủ trương quy 

hoạch chức danh Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết 

Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026); Báo cáo số 71/BC-SNV ngày 

16/3/2021 của Sở Nội vụ về quy hoạch chức danh Giám đốc Công ty TNHH 

Một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với danh sách nhân sự dự kiến quy hoạch chức danh Giám đốc 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 

(2021-2026) theo đề nghị của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết 

Lạng Sơn tại Công văn trên. 

2. Yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn thực 

hiện quy trình quy hoạch và phê duyệt quy hoạch theo quy định tại Nghị định số 

159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức 

danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Quyết 

định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 

chức tỉnh Lạng Sơn và các văn bản có liên quan. 

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

để Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: Nội vụ, Tài chính; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: KT, THNC, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, THNC(HXĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Phạm Hùng Trường 
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