
UBND TỈNH LÀO CAI 
SỞ NỘI VỤ 

 
Số:           /SNV-CCVC 

V/v báo cáo kết quả thực hiện các 
quy định về tạm đình chỉ công tác 

đối với cán bộ, công chức, viên chức 

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

 
 Lào Cai, ngày       tháng 11 năm 2022 

 
 

Kính gửi: 
- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

5261/UBND-NC ngày 07/11/2022 về việc giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu báo cáo kết quả thực hiện các quy 

định về tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

Để có cơ sở tổng hợp, xây dựng báo cáo Ban cán sư Đảng UBND tỉnh; Sở 

Nội vụ đề nghị các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện các quy định về tạm đình chỉ 

công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Đề cương hướng dẫn của 
Ban Tổ chức Trung ương kèm theo Công văn số 4307-CV/BTC ngày 

28/10/2022 gửi về Sở Nội vụ ngày 09/11/2022. 

(Gửi kèm theo Công văn số 5261/UBND-NC của UBND tỉnh; Đề cương 
báo cáo theo Công văn số 4307-CV/BTC của Ban Tổ chức TW) 

Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc 
tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Phòng Nội vụ các huyện, 
  thị xã, thành phố; 
- Văn phòng Sở; 
- Cổng TTĐT Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT, CCVC. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

 
Ngô Hữu Tuyên 
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