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  Lạng Sơn, ngày 12 tháng  8  năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay thế thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 02/4/2020  của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết điṇh số 856/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Chủ tic̣h 

UBND tỉnh về viêc̣ phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc các sở, ngành năm 2021; Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 

17/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung chuyên ngành 

tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021; 

Công văn số 618/UBND-THNC ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh về việc tăng 

cường công tác quản lý Nhà nước trong tuyển dụng viên chức năm 2021; Công 

văn số 511/SNV-CCVC ngày 11/5/2021 của Sở Nội vụ về việc tổ chức tuyển 

dụng viên chức các đơn vi ̣sư ̣nghiêp̣ công lâp̣ tỉnh Laṇg Sơn năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-SKHDDT ngày 21/7/2021 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021, 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thay thế thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Quyết định số 73/QĐ-SKHDDT ngày 21/7/2021 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức 

năm 2021 như sau: 
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Bà Dương Thị Hoan, Trưởng phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách thay 

thế ông Lộc Nguyên Hùng, Giám đốc trung tâm xúc tiến đầu tư.  

Điều 2.  Các nội dung khác tại Quyết định số 73/QĐ-SKHDDT ngày 

21/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng 

viên chức năm 2021 không thay đổi 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, 

Trưởng phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách và các ông, bà có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

 

  Nơi nhận:       
- Như Điều 3 (T/h); 

- Sở Nội vụ (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm XTĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
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