
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NỘI VỤ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số             /SNV-CCVC              Vĩnh Phúc, ngày           tháng           năm 2020 
          V/v thẩm định kế hoạch thi tuyển  

          Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường 

Căn cứ Quy chế thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương 

đương thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 

80/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

 Thực hiện Công văn số 5351/UBND-TH1 ngày 15/7/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm 

quyền quyết định bổ nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; theo đề nghị của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1939/STNMT-VP ngày 

22/7/2020 về việc thẩm định Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng 

Quản lý đất đai; Sau khi thẩm định, Sở Nội vụ có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với dự thảo Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng 

Quản lý đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường (có Kế hoạch dự thảo kèm theo). 

2. Sau khi ban hành Kế hoạch, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường 

thông báo rộng rãi, công khai trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh, 

website của Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời gửi về Sở Nội vụ để theo 

dõi, kiểm tra theo quy định.  

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết để tổ chức thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai theo đúng 

quy trình, quy định tại Quy chế thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 

tương đương ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo công khai, công bằng, chất lượng./. 

Nơi nhận:                                                                                   
- UBND tỉnh (b/c); 

- Như trên; 

- Website SNV; 

- Lưu: VT, CCVC. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Thị Thu Hằng 
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