
UBND TỈNH LAṆG SƠN 

SỞ KHOA HOC̣ VÀ CÔNG NGHÊ ̣

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-SKHCN Laṇg Sơn, ngày       tháng 12 năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc biệt phái công chức 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

 

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 UBND tỉnh 

Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc Phê duyệt danh sách công chức, viên chức chính thức và dự 

phòng được cử ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn 

năm 2021; 

Theo đề nghi ̣của Chánh Văn phòng Sở. 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Biệt phái bà Lộc Mỹ Ngân, Chuyên viên phòng Quản lý Khoa học, 

Sở Khoa học và Công nghệ đến nhận công tác tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn, thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Thời hạn biệt phái là 12 tháng, 

kể từ ngày 01/01/2021. 

Nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

phân công. 

Điều 2. Bà Lộc Mỹ Ngân được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác 

(nếu có) theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh, Trưởng các phòng, đơn vị liên quan thuôc̣ Sở và bà Lộc Mỹ Ngân chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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