
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

Số:        /UBND-THNC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2022 

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 15/2022/NQ-HĐND ngày 

07/7/2022 của HĐND tỉnh  

 

 

 Thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định chính sách khuyến khích cán 
bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và thu hút người có 
trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh đề nghị các 
cơ quan, đơn vị, địa phương như sau: 

1. Kịp thời quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết số 15/2022/NQ-
HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn tới các tổ chức, 
đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý 
bằng nhiều hình thức như: lồng nghép quán triệt tại cuộc họp giao ban, sinh hoạt 
Đảng; đăng tải trên trang website của cơ quan, đơn vị; qua hệ thống văn phòng 
điện tử VNPT-iOffice; qua hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật,… để biết và 
thực hiện tốt Nghị quyết trên. 

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham 
mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định danh mục, trình độ, 
chuyên ngành khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo 
sau đại học và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh 
Lạng Sơn phù hợp với tình hình thực tế, trong đó tập trung vào chuyên ngành 
thuộc một số lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực của tỉnh; trình UBND tỉnh xem xét trong tháng 10/2022. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                     
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Pháp chế, HĐND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB;  

- Lưu: VT, THNC (TPT). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Dương Xuân Huyên  

 

 

                Kính gửi:  

 - Các Ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các Hội đặc thù tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố. 
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