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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế 

 Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ  

 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 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 Ủy ban 

nhân dân 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; 

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 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 /4/2020 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 17/02/2016 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 số 23 -NQ/CBSNgV ngày 07/7/2022 của Cấp ủy Chi bộ  

về chủ trương bổ nhiệm Trưởng phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế; 

Căn cứ Kết luận số 1012-KL/ĐUK ngày 09/8/2022 của Ban Thường vụ 

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn về tiêu chuẩn chính trị đồng chí Từ Duy 

Thứ, nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế 

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm ông Từ Duy Thứ, Phó Trưởng phòng Lãnh sự - Hợp tác 

quốc tế, phụ trách phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế giữ chức vụ Trưởng phòng 

Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ kể từ ngày 15/08/2022; thời hạn bổ 

nhiệm là 05 năm. 

Điều 2. Ông Từ Duy Thứ được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo 

quy định hiện hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, 

đơn vị trực thuộc Sở và ông Từ Duy Thứ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cấp ủy Chi bộ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KT2b (HS). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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