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

 

Số:   136   /VP-NC 
V/v thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ 
sung quy hoạch cấp ủy; cán bộ lãnh 
đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-
2020 (2016-2021) và nhiệm kỳ 2020-

2025 (2021-2026) năm 2019 

Lạng Sơn, ngày   09 tháng 01 năm 2019 

 

    Kính gửi: Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh.  
 

Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 26/12/2018 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy; cán bộ 
lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 (2016-2021) và nhiệm kỳ 2020-
2025 (2021-2026) năm 2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Bí thư Ban cán sự 
đảng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh: 

- Triển khai thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy; cán bộ 
lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 (2016-2021) và nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-
2026) theo đúng chỉ đạo, yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch nêu 
trên; hoàn thành, báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh 
(qua Sở Nội vụ) trước ngày 10/3/2019; 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện, hoàn thành 
trong tháng 02/2019. 

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu 
cho Ban cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 
cán bộ thuộc diện Ban Cán sự đảng quản lý; báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh 
trước ngày 15/3/2019. 

(Kế hoạch số 94-KH/TU được gửi kèm theo qua eOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban 
cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực 
hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- TT. Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Sở Nội vụ; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
Các phòng: NC, TH, HC-QT, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (HXĐ). 
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