
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số:  29/TTr-SKH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị,  ngày 23 tháng 3 năm 2022 

     

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị bổ nhiệm cán bộ 

 

Kính gửi: Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

 

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng 

Chính phủ về vịêc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ 

chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; 

 Căn cứ Quy định số 437-QĐ/TU, ngày 19/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về 

việc bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử;  

Căn cứ Thông báo số 261-TB/BTCTU ngày 02/02/2022 của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy về chủ trương tiến hành quy trình nhân sự bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư;  

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội 

vụ tiến hành các bước quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định;  

Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức vụ 

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư qua các hội nghị (có biên bản kèm theo); 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét bổ nhiệm 

đồng chí Nguyễn Thị Thương Huyền, Trưởng phòng Doanh nghiệp và hợp tác 

đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu 

tư. 

(Hồ sơ bổ nhiệm kèm theo) 

Kính đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm xem xét, quyết định./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                     GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- BCS Đảng UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Sở Nội vụ; 

- Đảng ủy, Ban G.đốc Sở; 

 - Lưu: VT, CVP. 

 

                                                                                  Trương Chí Trung 
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