
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /VP-THNC Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2022 
V/v thi thăng hạng viên chức 

ngành tài nguyên và môi trường 

năm 2022 và hoàn thiện danh 

sách viên chức dự thi thăng hạng 

theo chỉ tiêu năm 2020 

  

   Kính gửi:  

- Sở Nội vụ; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Thực hiện Công văn số 3348/BTNMT-TCCB ngày 16/6/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tổ chức thi thăng hạng viên chức 

ngành tài nguyên và môi trường năm 2022 và hoàn thiện danh sách viên chức dự 

thi thăng hạng theo chỉ tiêu năm 2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Thông báo, rà soát, lập danh sách 

viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

theo từng chức danh, từng hạng chuyên ngành tài nguyên và môi trường năm 

2022; thực hiện rà soát thông tin danh sách viên chức đã đăng ký thi theo chỉ 

tiêu năm 2020, 2021 theo các nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường tại Công văn trên; gửi Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 28/6/2022. 

2. Trên cơ sở văn bản, danh sách do Sở Tài nguyên và Môi trường gửi đến, 

Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh phương án thi thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường năm 2022 theo 

đúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn trên; trình 

UBND tỉnh trước ngày 02/7/2022. 

(Công văn số 3348/BTNMT-TCCB gửi kèm theo qua VNPT-iOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các Phòng: KT, THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC(TPT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Hoàng Xuân Đồng 
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