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Trích NGHỊ QUYẾT  

Của tập thể Lãnh đạo Sở về bổ nhiệm chức vụ  

Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp 

  

  

 Ngày 19 tháng 8 năm 2019, Tập thể Lãnh đạo Sở nghe báo cáo kết quả 

các bước bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp: Kết quả lấy 

phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo chủ chốt; Văn bản hiệp y nhất trí bổ nhiệm của 

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam (số 542/SNV-CCVC ngày 14/8/2019); Kết quả đánh giá 

chương trình hành động; Kết quả bỏ phiếu xem xét, quyết định bổ nhiệm của 

Tập thể Lãnh đạo Sở; 

 Căn cứ các quy định hiện hành về bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, Tập thể 

Lãnh đạo Sở nhất trí: 

1. Đồng ý bổ nhiệm ông Bạch Ngọc Quyết, sinh ngày 05/5/1986; trình độ 

chuyên môn: Đại học, ngành Quản trị kinh doanh; trình độ Lý luận chính trị: 

Trung cấp; trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C; trình độ tin học: Ứng 

dụng công nghệ thông tin cơ bản; trình độ quản lý nhà nước: Bồi dưỡng ngạch 

chuyên viên chính; chức vụ công tác đang đảm nhận: Chuyên viên phòng Kế 

hoạch Tổng hợp; giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp thuộc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam; 

 2. Lãnh đạo Sở chỉ đạo bộ phận nhân sự hoàn thiện thủ tục, quy trình bổ 

nhiệm cán bộ theo quy định hiện hành./. 

Nơi nhận: 

- Tập thể Lãnh đạo Sở; 

- Trưởng các phòng, TT thuộc Sở; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Oang 
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