
 

 

 

UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:         /TB-SKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc 
 

Phú Yên, ngày        tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Công khai kết quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 

giai đoạn 2021-2026 và 2026-2030 

 

Căn cứ Quy định số 567-QĐ/TU ngày 04/3/2022 của Tỉnh ủy Phú Yên về 

công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU ngày 08/3/2022 của 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy 

hoạch cán bộ; 

Căn cứ Quyết định số 391-QĐ/BTCTU ngày 05/7/2022 của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2026; 

Căn cứ Quyết định số 405-QĐ/BTCTU ngày 05/7/2022 của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học 

và Công nghệ giai đoạn 2026-2031; 

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-SKHCN ngày 05/7/2022 của Sở Khoa học 

và Công nghệ Phú Yên về việc kết quả quy chức danh Trưởng phòng và tương 

đương; Phó trưởng phòng và tương đương giai đoạn 2026-2031. 

(Kèm theo Quyết định số 391-QĐ/BTCTU ngày 05/7/2022 của Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy; Quyết định số 405-QĐ/BTCTU ngày 05/7/2022 của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy; Quyết định số 127/QĐ-SKHCN ngày 05/7/2022 của Sở Khoa học và 

Công nghệ Phú Yên) 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo công khai kết quả quy hoạch cán bộ 

quản lý của Sở đến công chức, viên chức và người lao động biết và niêm yết 

công khai tại cơ quan./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                       
- BTC TU (biết);  

- Sở Nội vụ (biết);  

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Niêm yết tại cơ quan; 

- Lưu: VT. (Mỹ). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Bình Phú 
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