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Số           /TB-STC 
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Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày        tháng 8 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Về việc công khai kết quả phê duyệt quy hoạch cán bộ  

thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 

 
 

 

Căn cứ Điều 10, Điều 11 Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về 

thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị 

sự nghiệp công lập; 

Căn cứ các văn bản của Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Công văn số 859-

CV/BTCTU ngày 18/7/2022; Công văn số 912-CV/BTCTU ngày 18/7/2022 về 

việc thông báo kết quả phê duyệt quy hoạch cán bộ. 
 

Sở Tài chính thông báo công khai kết quả phê duyệt quy hoạch cán bộ của 

Sở Tài chính, cụ thể như sau: 
 

1. Nội dung công khai:  

- Danh sách cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được phê 

duyệt quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 theo Công văn số 912-CV/BTCTU ngày 

18/7/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Danh sách các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản 

lý được phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 và phê duyệt 

quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 theo Công văn số 859-CV/BTCTU ngày 

18/7/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 
 

2. Hình thức công khai: Thông qua 02 hình thức sau: 

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Tài chính theo địa chỉ: 

http//Sotaichinh.ninhbinh.gov.vn 
 

- Niêm yết tại trụ sở cơ quan Sở Tài chính. 
 

 

Sở Tài chính trân trọng thông báo ./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử STC; 

- Lưu: VT, TCCB.MT/01 

             

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Hoàng Văn Kiên 
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