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Số: 2216 /VP-NC 

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

Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng 

Lạng Sơn, ngày  18 tháng  6  năm 2018 

 
 

Kính gửi: Sở Nội vụ. 
 

Thực hiện Kế hoạch của 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” và 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, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Bí 
thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu 
xây dựng báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh theo Đề cương hướng dẫn 
kèm theo Kế hoạch nêu trên của Đoàn kiểm tra 721 – Ban Chấp hành Trung 
ương đảng để gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chuẩn bị chương trình Đoàn sẽ 
kiểm tra trực tiếp tại Ban cán sự đảng UBND tỉnh, trình Ban cán sự đảng UBND 
tỉnh chậm nhất là sáng ngày 25/6/2018. 

 (Kế hoạch của Đoàn kiểm tra số 721 được gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Nội vụ cùng 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).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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