
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THUẬN NAM 

  

  Số:        /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  Thuận Nam, ngày      tháng    năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách các trường hợp đủ điều kiện tham gia đánh giá chương trình 

hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông 

tin, Phó Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch 

 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;   

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc bàn hành Quy định đánh giá Chương trình hành động trước khi 

tiến hành xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý;  

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá 

Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các 

chức danh lãnh đạo, quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 

14/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 

1 Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Thông báo Kết luận số 472-TB/HU ngày 12/01/2022 của Ban 

Thường vụ huyện ủy về công tác cán bộ; Thông báo số 498-TB-HU ngày 

08/3/2022 của Thường trực huyện ủy về số lượng phó trưởng phòng và chủ trương 

kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan thuộc UBND huyện; 

Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 31/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành 

xem xét bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Phó Trưởng Phòng Tài chính và Kế 

hoạch; 

Căn cứ Thông báo số 531-TB/HU ngày 11/5/2022 của Thường trực huyện 

ủy về số lượng cán bộ, công chức tham gia đánh giá chương trình hành động 

trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm đối với các chức danh Trưởng Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Phó 

trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch; 
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Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết quả các trường hợp đủ điều kiện 

tham gia đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ 

nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Phó Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch, cụ thể 

như sau: 

1. Ông Tôn Văn Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Nhị Hà, biệt phái công 

tác tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia đánh giá Chương 

trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Ông Phan Văn Sang, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân xã Phước Diêm, biệt phái công tại tại Phòng Văn hóa và Thông tin 

tham gia đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ 

nhiệm chức vụ Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin.  

3. Ông Lê Minh Châu, chuyên viên Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền 

tham gia đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ 

nhiệm chức vụ Phó Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch. 

Thông báo này được Công khai trên Trang thông tin điện tử huyện và 

niêm yết công khai tại trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân huyện trong thời hạn 15 

ngày trước khi tổ chức đánh giá Chương trình hành động. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các trường hợp tham gia đánh giá 

Chương trình hành động biết, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực huyện ủy (báo cáo); 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức huyện ủy; 

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng LĐ-TB và XH; 

- Phòng Tài chính và KH; 

- Phòng Văn hóa và TT; 

- Cá nhân tham gia đánh giá CTHĐ; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 
VN 

CHỦ TỊCH 

  

  

 

  

  

  

Trương Xuân Vỹ 
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