UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 55 /SNV-CCVC

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thỏa thuận tiếp nhận
viên chức

Kính gửi:
- Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu;
- UBND thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu;
- UBND thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 223/2013/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của UBND
tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức,
biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và
công tác tổ chức, cán bộ ở các doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bắc Ninh.
Sau khi xem xét đề nghị của UBND thành phố Bắc Ninh tại Công văn số
101/UBND-NV ngày 11/01/2021 về việc đề nghị tiếp nhận viên chức và Công
văn số 1363/SNV-TCBC ngày 31/8/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu về việc
giới thiệu viên chức liên hệ thuyên chuyển công tác, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh có
ý kiến như sau:
Thống nhất tiếp nhận bà Phạm Thị Thuỳ Dung, sinh ngày 21/9/1985,
Cử nhân Giáo dục mầm non, viên chức Trường Mầm non Nậm Loỏng thuộc
UBND thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, về công tác tại đơn vị sự nghiệp giáo
dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Bắc Ninh.
Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh có ý kiến để UBND thành phố Bắc Ninh quyết
định tiếp nhận viên chức theo thẩm quyền được phân cấp./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Cổng điện tử;
- Lưu: VT, CCVC.
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