
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NGOẠI VỤ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:         /TB-SNgV Lạng Sơn, ngày 10 tháng 8 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ 

 

 Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

 Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 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;  

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2016 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 11/2020/QĐ-

UBND ngày 02 tháng 4 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung 

điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 3 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND 

ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Cấp uỷ Chi bộ, Ban Lãnh đạo Sở ngày 29 

/7/2020 về công tác tổ chức, cán bộ; 

Sở Ngoại vụ Lạng Sơn thông báo phân công nhiệm vụ đối với  bà Lê Thị 

Thanh, Kế toán Sở như sau:  

Bà Lê Thị Thanh được ngừng thực hiện các giao dịch tài chính của Sở kể 

từ ngày Quyết định số 62/QĐ-SNgV ngày 10/8/2020 của Sở Ngoại vụ về việc 

nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được ban hành; có trách nhiệm 

hướng dẫn kế toán viên được phân công tiếp nhận công tác tài chính kế toán của 

cơ quan thực hiện các giao dịch với Kho bạc, báo cáo tài chính, công tác thanh 

quyết toán và các nội dung liên quan khác thuộc nhiệm vụ kế toán đảm bảo đúng 

quy trình, yêu cầu tiến độ công tác của Sở và các quy định hiện hành. 

Thực hiện việc chỉnh lý, xắp xếp bàn giao lại các hồ sơ, tài liệu, dữ liệu kế 

toán trên phần mềm MISA, tài sản của cơ quan xong trước ngày chính thức nghỉ 

hưu theo quy định của Luật Kế toán và các quy định khác có liên quan. 

 Thông báo phân công nhiệm vụ này được thực hiện kể từ ngày ký, trong quá 

trình thực hiện nếu có nội dung chưa phù hợp sẽ được xem xét, điều chỉnh./. 

 Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở (03);  

- Các phòng CM,NV; 

- Trung tâm TTDVĐN; 

 

- Kế toán Sở;  

- Lưu: VT.  Trịnh Tuyết Mai 
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