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Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch
Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Sở giai đoạn 2021-2026
Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Ban Chấp hành
Trung ương về Công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày
15/03/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về Một số nội dung cụ thể về công tác
quy hoạch cán bộ.
Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh ban hành Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế,
cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công
lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện
phần vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
Căn cứ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Hà Tĩnh: Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017, Quyết định số
53/QĐ-UBND ngày 24/9/2019, Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày
12/4/2021;
Căn cứ Kết quả Hội nghị về thực hiện quy trình lấy phiếu quy hoạch cán bộ
ngày 30/3/2022 và xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng phòng,
Phó trưởng phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 20212026.(Có danh sách cụ thể kèm theo).
Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên
quan căn cứ quy hoạch được phê duyệt để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ và thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự vào các chức danh cán
bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các
đồng chí có tên trong danh sách quy hoạch tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.
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