
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 
 

Số:              /SGTVT-VP Quảng Ninh, ngày        tháng 4 năm 2022 

V/v thông báo Nghị quyết                     

số 90/2022/NQ-HĐND ngày 

31/3/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh mới ban hành 

 

 
 

 

 Kính gửi:  Các phòng, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải. 
 

 

Ngày 31 tháng 3 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 

số 90/2022/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố chịu tác động do sắp xếp, sáp nhập 

thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025. Nghị 

quyết có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2022. 

 (Toàn văn Nghị quyết số 90/2022/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thành phần của 

Sở Giao thông vận tải). 

Sở Giao thông vận tải thông báo và yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị 

thuộc Sở thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới công chức, viên chức, 

lao động trong cơ quan, đơn vị chủ động tra cứu triển khai thực hiện theo chức 

năng quản lý của Sở đảm bảo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Đăng tải Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
(Ngân) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Vũ Văn Kinh 
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