UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 7 năm 2020

Số: 1689/SLĐTBXH -VP
V/v góp ý Kế hoạch luân chuyển vị trí
công tác đối với các chức danh lãnh đạo,
quản lý

Kính gửi:
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ;
- Các đồng chí Phó Giám đốc Sở;
- Trưởng, Phó phòng Sở; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị.
Thực hiện Chương trình hành động số 1261-CTr/TU ngày 12/11/2018 của
Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần
thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về “Tập trung xây dựng ngũ
cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và và uy tín, ngang
tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 347-NQ/ĐUS ngày 04/6/2019 về sắp xếp, kiện toàn
tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2019 - 2021 và định
hướng đến năm 2026; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch
luân chuyển vị trí công tác đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các phòng,
đơn vị thuộc Sở.
Để sớm ban hành, triển khai thực hiện, Giám đốc Sở đề nghị các đồng chí Ủy
viên BCH Đảng bộ, các đồng chí Phó Giám đốc Sở; các đồng chí Trưởng, Phó
phòng Sở; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị trực thuộc tham gia ý kiến góp ý qua
2 hình thức: Góp ý trực tiếp vào văn bản (gửi kèm) hoặc góp ý bằng văn bản gửi về
Văn phòng Sở trước ngày 27/7/2020.
Giao Văn phòng tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý báo cáo Ban Thường vụ
Đảng ủy, Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ;
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VP.
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