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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 643 /TB-UBND        TP. Lạng Sơn, ngày  27  tháng 6 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 
Bổ sung hồ sơ cán bộ đi B trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2019 

 

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;  
Căn cứ Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 03 năm 2007 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ;  
Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn năm 2019; Kế hoạch số 94/KH-SNV ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội 

vụ tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 172/KH-UBND  ngày 28 tháng 5 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn về việc Tổ chức bàn giao hồ sơ cán bộ đi 

B thuộc tỉnh Lạng Sơn.    

Ủy ban nhân dân thành phố thông báo bổ sung 14 hồ sơ cán bộ đi B trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn năm 2019 (Có danh sách kèm theo). 

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu UBND các phường, xã niêm yết danh 

sách cán bộ đi B công khai tại trụ sở và phát trên hệ thống truyền loa thanh để cán 

bộ đi B và thân nhân biết, liên hệ, đăng ký nhận lại hồ sơ tài liệu theo Kế hoạch số 

172/KH-UBND  ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Lạng Sơn.  

Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để Ủy ban nhân dân các phường, xã có cán bộ 

đi B nắm thông tin và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT Thành uỷ (b/c); 
- TT HĐND TP; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- Các cơ quan, phòng, ban, ngành, Đảng, đoàn thể TP; 
- UBND các phường, xã; 
- Trang TT điện tử TP; 
- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 
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