
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-THKH 
 

Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2021 

V/v chủ trương thực hiện quy 

trình bổ nhiệm Phó Trưởng 

phòng chuyên môn thuộc 

UBND huyện Quan Hóa. 

 

 

              Kính gửi:  

                             - Sở Nội vụ;                              

                             - UBND huyện Quan Hóa. 
  

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2362/SNV-TCBC ngày 14/9/2021 

của Sở Nội vụ về việc đề nghị chấp thuận chủ trương cho thực hiện quy trình bổ 

nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý thuộc UBND huyện Quan Hóa. 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Thống nhất với đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 2362/SNV-

TCBC ngày 14/9/2021; đồng ý chủ trương cho UBND huyện Quan Hóa căn cứ 

quy định của pháp luật và thẩm quyền theo phân cấp để xem xét, quyết định bổ 

nhiệm: 01 Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, 01 Phó Trưởng phòng Tài 

nguyên và Môi trường, 01 Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, 01 Phó 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; yêu cầu sau khi sắp xếp, tổ chức lại 

tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Quan Hóa, số lượng cấp 

phó các cơ quan chuyên môn không được vượt quá số lượng theo quy định.    

2. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát UBND huyện Quan Hóa thực hiện 

việc bổ nhiệm các chức vụ nêu trên, đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, 

trình tự, thủ tục, khung số lượng cấp phó theo quy định hiện hành của pháp luật; 

báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh./.  

 
Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng (để b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH. 

 
TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Mai Công Hoàng 
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