
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

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

Số: 1253  /UBND-NC Lạng Sơn, ngày  26  tháng 11  năm 2019 

V/v bố trí, sắp xếp cán bộ,  
công chức cấp xã  

 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

 
Ngày 12/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 

1210/UBND-NC về việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã. Tuy nhiên 
ngày 14/11/2019, UBND tỉnh nhận được Công văn số 9732-CV/BTCTW,  
06/11/2019, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn bổ sung về thời điểm thực hiện 
số lượng cấp ủy viên đối với những nơi sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính 
cấp xã, cấp huyện và tương đương nêu tại Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 
18/10/2019. 

Nay Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi điểm a, Khoản 2, Công văn số 
1210/UBND-NC ngày 12/11/2019 về việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp 
xã như sau: 

“a) Thời điểm thực hiện số lượng cấp ủy viên đối với những nơi sắp xếp 
đơn vị hành chính cấp xã: 

Thực hiện theo quy định tại Công văn số 9723-CV/BTCTW ngày 
06/11/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn bổ sung về thời điểm thực 
hiện số lượng cấp ủy viên đối với những nơi sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành 
chính cấp xã, cấp huyện và tương đương nêu tại Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, 
ngày 18/10/2019.” 

Các nội dung khác tại Công văn số 1210/UBND-NC ngày 12/11/2019 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã, không 
thay đổi. 

(Gửi kèm theo bản photo Công văn số 9723-CV/BTCTW) 

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 
thống nhất thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Sở Nội vụ; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các phòng NC, TH, KGVX, TT THCB; 
- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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