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Số:      /TB-SVHTTDL                Tuyên Quang, ngày 06  tháng 10  năm 2021 

THÔNG BÁO 

Thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại đối với công chức  

 

 Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

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 403/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/6/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tỉnh Tuyên Quang Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức 

danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên 

chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh 

nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 

Xét đề nghị của phòng Tổ chức - Pháp chế. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo: 

1. Bà Phúc Thị Xuyên, Phó trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và 

gia đình, hết thời hạn giữ chức vụ Phó trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa 

và gia đình theo quy định từ ngày 12/01/2022. 

2. Giao Phòng Tổ chức - Pháp chế chủ trì tham mưu thực hiện quy trình 

xem xét bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa 

và gia đình đối với bà Phúc Thị Xuyên theo quy định./. 

     
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, TCPC.  

GIÁM ĐỐC 
  

 
 

 
Âu Thị Mai 
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