
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

 

Số:         /BDT-VP 
V/v báo cáo kết quả thực hiện tinh giản 

biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc 

và số cán bộ không đủ điều kiện về tuổi 

tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, 

chức danh theo nhiệm kỳ 6 tháng đầu 

năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Trà Vinh, ngày       tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ.  
      

Căn cứ Công văn số 1504/VP-NC ngày 22/7/2020 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng 

tuổi, thôi việc và số cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các 

chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ 6 tháng đầu năm 2020,  

Ban Dân tộc tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

 - Về tinh giản biên chế đã đạt chỉ tiêu. 

 - Về nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc và số cán bộ không đủ điều kiện về tuổi 

tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ 6 tháng đầu năm 

2020, không có. 

Ban Dân tộc tỉnh báo cáo Sở Nội vụ nắm, tổng hợp./. 

          
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BLĐ, VP; 

- Lưu: VT. 

 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Thạch Mu Ni 
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