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Số: 25 /QĐ-SNgV       Lạng sơn, ngày 28  tháng 02 năm 2019 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp phòng 

nhiệm kỳ 2015-2020 (2016-2021) và nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026) 
__________________________ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ LẠNG SƠN 
  

Căn cứ Nghị quyết số 42 - NQ/TW ngày 31/11/2004 của Bộ Chính trị về 
công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá 
hiện đại hoá đất nước; 

 Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW, ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức 
Trung ương về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác 
quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 
05/12/2012 của Ban Tổ chức Trung ương; 

Căn cứ Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 26/12/2018 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy; cán bộ 
lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 (2016-2021) và nhiệm kỳ 2020-
2025 (2021-2026) năm 2019; 

Căn cứ Công văn số 136 /VP-NC ngày 09/01/2019 của Văn phòng UBND 
tỉnh về việc thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy; cán bộ lãnh 
đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 (2016-2021) và nhiệm kỳ 2020-2025 
(2021-2026) năm 2019;  

Căn cứ ý kiến thống nhất tại cuộc họp Cấp ủy, Ban lãnh đạo Sở ngày 
26/02/2018; 

Xét nhu cầu và năng lực của cán bộ, công chức, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, 
quản lý cấp phòng nhiệm kỳ 2015-2020 (2016-2021) và nhiệm kỳ 2020-2025 
(2021-2026) của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn (Chi tiết theo danh sách về nhân 
sự điều chỉnh, bổ sung, quy hoạch giai đoạn kèm theo). 

 Điều 2. Căn cứ danh sách phê duyệt quy hoạch, định kỳ hàng năm trên cơ 
sở đánh giá cán bộ, Sở tiếp tục rà soát, bổ sung những cán bộ đủ điều kiện, tiêu 
chuẩn vào quy hoạch và đưa những cán bộ không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn ra 



khỏi quy hoạch để điều chỉnh xây dựng quy hoạch và tiến hành bổ nhiệm theo 
quy định. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 18/QĐ-
NgV ngày 15/2/2017; Quyết định số 58/QĐ-NgV ngày 11/4/2017 của Giám đốc 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn.  

  Điều 3. Chánh Văn phòng Sở và Trưởng các phòng chuyên môn chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.   
   
 Nơi nhận 

 
GIÁM ĐỐC 

- Như Điều 3;  
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;  
- Sở Nội vụ;  
- Bí thư Chi bộ Sở;  
- Lãnh đạo Sở;  
- VP, T.Tâm, Trưởng các phòng của Sở;  
- Lưu VT. Hoàng Xuân Thuận 
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