
 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả thẩm định nhân sự quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khoa 

của trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026 - 2031 và điều chỉnh, 

bổ sung nhân sự quy hoạch nhiệm kỳ 2021 - 2026 năm 2022 

 

Kính gửi: Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 10/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ về thực hiện quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ kế 

tiếp 2025-2030 (2026-2031) và rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh 

đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ hiện tại 2020-2025 (2021-2026) năm 2022; 

Căn cứ Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 10/3/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ về công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 29/3/2022 của Đảng ủy Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo kết quả thẩm 

định như sau: 

1. Nhất trí với phương án nhân sự quy hoạch tại Tờ trình số 87/TTr-

CĐNLS ngày 28/3/2022 của trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn về việc đề nghị 

quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2026 -2031 và rà soát bổ sung quy 

hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026. 

2. Đề nghị Ban Giám hiệu trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn quyết định 

phê duyệt nhân sự quy hoạch lãnh đạo quản lý cấp phòng, khoa thuộc trường 

Cao đẳng nghề Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026 – 2031 và điều chỉnh, bổ sung nhân sự 

quy hoạch nhiệm kỳ 2021 - 2026 năm 2022 theo quy định. 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để trường Cao đẳng 

nghề Lạng Sơn được biết và thực hiện./. 
 

Nơi Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Đ/c UV BCH Đảng bộ Sở; 

- C, PC VP; 

- Lưu: VT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-SLĐTBXH 

 

Lạng Sơn, ngày          tháng 4 năm 2022  
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