
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2700 /VP-NC 

V/v chuẩn bị nội dung kiểm tra việc 
thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 

Nghị quyết số 19-NQ/TW và Kết luận 
số 64-KL/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng 

Lạng Sơn, ngày 14 tháng  7  năm 2018 

 
 

   Kính gửi:  
   - Sở Tài chính 

- Sở Nội vụ. 
 

Để chuẩn bị chương trình làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh với 
Đoàn kiểm tra số 721 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc kiểm tra 
việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 
25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Một số vấn đề 
về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống 
tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị 
sự nghiệp công lập và Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp 
hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ 
thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ 
tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên 
quan  rà soát, thống kê kinh phí của tỉnh tiết kiệm được khi sắp xếp lại tổ chức 
bộ máy và giảm biên chế các cơ quan, đơn vị trong 03 năm thực hiện các Nghị 
quyết, Kết luận nêu trên của Ban Chấp hành Trung ương (năm 2013, năm 2017 
và 2018), trong đó thể hiện rõ kinh phí tiết kiệm được trên tổng số các cơ quan, 
đơn vị và từng khối cơ quan (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) của từng năm, báo cáo 
Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 18/7/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Các sở, ban, ngành, ĐV trực thuộc UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng: NC, TH, HC-QT, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (TTD).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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