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Hà Tĩnh, ngày 06  tháng 7  năm 2020 

 

 

Kính gửi:   Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

     

Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định số 1401-QĐ/TU ngày 23/6/2020, 

về việc điều động, chỉ định cán bộ; Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 

1994/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã 

hội, theo đó đồng chí Võ Xuân Linh –Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã 

được điều động đến nhận công tác tại Huyện ủy Can Lộc từ ngày 01/7/2020; 

đồng chí Nguyễn Xuân Thông – Phó Giám đốc Sở nghỉ hưu hưởng chế độ bảo 

hiểm xã hội kể từ ngày 01/10/2020. Như vậy, số lượng Ban Thường vụ Đảng ủy 

còn 2/3 đồng chí; lãnh đạo Sở hiện chỉ còn 3/4 đồng chí, đến tháng 10/2020 còn 

2/4 đồng chí. 

Ngày 6/7/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã họp thống nhất 

kính đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan có thẩm quyền, sớm kiện 

toàn bộ máy Lãnh đạo Sở để điều hành hoạt động của Đảng ủy, của ngành trong 

thời gian tới, phù hợp với quy định của pháp luật và đề án vị trí việc làm đã 

được phê duyệt, đồng thời thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ QLNN về 

công tác Lao động – Người có công và Xã hội  do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội giao. 

Kính mong sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- BCS Đảng UBND tỉnh; 

- BTC Tỉnh ủy                        Để báo cáo 

- Giám đốc; các Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT, VP. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 
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