
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Số: 161 /QĐ-STNMT Lạng Sơn, ngày 28  tháng 5 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về viêc̣ điều đôṇg Bà Lương Thu Luyên, Phó trưởng phòng Kế hoạch – 

Tài chính đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh Văn 

phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 

25/11/2019; 

 Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

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

tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Laṇg Sơn; 

 Căn cứ Quyết điṇh số 37/2015/QĐ-UBND, ngày 28/12/2015 của 

UBND tỉnh Laṇg Sơn về viêc̣ quy điṇh chức năng, nhiêṃ vu,̣ quyền haṇ và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Laṇg Sơn; Quyết định số 

22/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 sửa đổi Điều 4 Quyết định số 

37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về viêc̣ quy 

điṇh chức năng, nhiêṃ vu,̣ quyền haṇ và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Laṇg Sơn;  

Thực hiện Nghị quyết số 109-NQ/ĐU ngày 28/4/2021 của Đảng ủy Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về công tác cán bộ; 

 Theo đề nghi ̣của Chánh Văn phòng Sở tại Tờ trình số 18/TTr-VP ngày 

28/5/2021. 

QUYẾT ĐIṆH: 

Điều 1. Điều đôṇg bà Lương Thu Luyên, Phó trưởng phòng Kế hoạch 

– Tài chính đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng 

Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 01/6/2021. Thời hạn bổ nhiệm là 05 

năm. 

 Điều 2. Bà Lương Thu Luyên được hưởng lương, phụ cấp chức vụ lãnh 

đạo và các khoản phu ̣ cấp khác theo quy định hiện hành của Nhà nước. Có 
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trách nhiêṃ bàn giao công viêc̣ đang đảm nhâṇ và tài sản (nếu có) cho Trưởng 

phòng Kế hoạch – Tài chính trước khi nhâṇ công tác mới. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng, Thủ 

trưởng các đơn vị thuộc Sở và bà Lương Thu Luyên chiụ trách nhiêṃ thi hành 

Quyết điṇh này./.        

   

   Nơi nhâṇ:                                                                                        
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- Lañh đaọ Sở; 

- Lưu: VT, Hồ sơ.       

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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