
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:  173 /SKHCN-VP 

Về việc cử công chức tham gia bồi dưỡng 
ngạch chuyên viên, chuyên viên chính 

khóa  8 năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày  14  tháng 3  năm 2019 

 
 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 255/SNV-CCVC ngày 
14/3/2019 của Sở Nội vụ về việc cử CB,CC,VC tham gia bồi dưỡng  ngạch chuyên 
viên chính năm 2019. 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND 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. Sở Khoa học và Công nghệ cử công chức có tên 
sau tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 8 năm 2019: Theo biểu 
mẫu và hồ sơ đính kèm. 

Trên đây là danh sách cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên 
viên chính khóa 8 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Nội vụ xem xét 
quyết định./. 
 
 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Chi cục TĐC, 
- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

Trần Hữu Đắc 



DANH SÁCH 
Cử công chức tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 8 năm 2019 

(Kèm theo Công văn số 173 /SKHCN-VP ngày  14 tháng 3 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 
 

Ngày tháng 
năm sinh 

Trình độ  

Stt Họ và tên 

Nam Nữ 

Chức vụ, đơn vị 
công tác 

Chuyên môn QLNN 

Mã 
ngạch  

Hệ số 
lương 

Ghi chú 

1 
Hoàng Thị Bích 

Giang 
 29/3/1982 

Trưởng phòng 
Quản lý đo lường, 
Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất 
lượng 

Ths Quản lý 
kinh tế 

CV 01.003 3,33  
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