
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-NV 
 

   Đình Lập, ngày        tháng 4 năm 2022 

V/v đồng ý tiếp nhận viên chức  
 
 
 

Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn. 
                 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập nhận được Công văn số 840/SGDĐT-

TCCB ngày 01/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn về việc đồng 

ý cho viên chức đi liên hệ chuyển công tác kèm theo đơn và hồ sơ xin chuyển 

công tác của bà Sầm Thị Thiên, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS 

huyện Đình Lập; 

  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 Lạng Sơn; 

Sau khi xem xét đơn và hồ sơ xin chuyển công tác của bà Sầm Thị 

Thiên, sinh ngày 03/02/1978; Trình độ đào tạo: Đại học, chuyên ngành Sư phạm 

Sinh học, hiện đang công tác tại Trường PTDTNT THCS huyện Đình Lập. Căn 

cứ số lượng người làm việc được giao và nhu cầu viên chức quản lý của các đơn 

vị trường học, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập đồng ý tiếp nhận bà Sầm Thị 

Thiên đến nhận công tác tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

UBND huyện Đình Lập đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải 

quyết theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                                          
- Như trên;                                                                                      

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng: Nội vụ, GD&ĐT; 

- Trường PTDTNT THCS huyện; 

- Bà Sầm Thị Thiên; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

    

 
 

 

Tô Thị Hiến 
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